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1ª Parte

Ancylostoma duodenale

O parasita de que vamos tratar foi descoberto em 1838 por Dubini, em Milão,
que o denominou Ancylostomum duodenale. A primeira designação, sendo relativa
à formação da boca, deve ser escrita Ancylostoma; a segunda é tirada do habitat
suposto mais comum.

Conheceu-se mais tarde que ambos os nomes não foram muito felizes, porquanto
o parasita naturalmente entra no gênero Dochmius, que mostra as mesmas particu-
laridades de formação da boca, e por outro lado é encontrado tão freqüentemente
no jejuno como no duodeno. Parece-me mais conveniente, de acordo com Molin,

Ancylostoma duodenale
e ancilostomíase *

* Trabalho publicado originalmente na Alemanha, em 1885, com o título “Über Ankylostoma
duodenale und Ankylostomiasis”, em obra organizada por Richard von Volkmann, Sammlung
Klinischer Vorträge in Verbindung mit deutschen Kliniker, Innere Medicin n.62-92 [Coletânea de
conferências clínicas em cooperação com os médicos alemães, Medicina Interna]. Provavelmente
atualizada periodicamente, a obra era impressa em Leipzig pela Druck und Verlag von Breitkopft und
Härtel. O trabalho de Lutz saiu nos fascículos de número 255-6 (Innere Medicin no 88), p.2295-350; e
número 265 (Innere Medicin n.92), p.2467-506, sabendo-se que este último inclui duas pranchas.
O trabalho foi traduzido para o português e publicado entre 1887-89 em O Brazil-Medico - Revista
Semanal de Medicina e Cirurgia, e na Gazeta Medica da Bahia. Em ambos os periódicos o título é
“Ankylostoma duodenal e Ankylostomiase”. No periódico baiano, impresso em Salvador, na Litho-
Typographia de João Gonçalves Tourinho, a seqüência é: ano XIX, série 3a, v.5, n.11, maio 1888,
p.487-96; n.12, junho 1888, p.541-4; ano XX, série 3a, v.6, n.2, ago. 1888, p.60-5; n.3, set. 1888,
p.113-24; n.4, out. 1888, p.157-66; n.6, dez. 1888, p.254-64; n.7, jan. 1889, p.315-22; n.9, mar.
1889, p.410-4; n.10, abr.1889, p.451-6; n.11, maio 1889, p.516-24; n.12, junho 1889, p.555-9;
ano XXI, v.7, n.2, agosto 1889, p.58-61; n.3, set. 1889, p.132-9; n.4, out. 1889, p.158-64. Em O
Brazil-Medico, a publicação do trabalho de Adolpho Lutz começa em 1887, ano I, v.2 (2o sem.), às
p.56-8, 73-5, 99-100, 144-5, 152-3, 160-2, 179-81, 186-7; 1888, ano II, v.3, p.17-9, 26-7, 33-4, 49-
50, 69-70, 73-5, 81-4, 89, 101-2, 114-6, 139-40, 155-8, 163, 180-1.

Em Gazeta Medica da Bahia, ano XX, série 3a, v.6, n.2, ago. 1888, p.60, consta a seguinte nota
dos editores: “por não termos recebido o n.43, ano 1, do Brazil-Medico, vertemos este artigo do
original alemão”. O comentário sugere que a tradução dos demais artigos tenha sido feita no Rio de
Janeiro, sob a supervisão de Lutz, e publicada primeiro nesta cidade. O trabalho veio a lume também
em forma de livro, com o título A opilação ou hypoemia intertropical e sua origem ou Ankylostoma
duodenale e ankylostomiase. Rio de Janeiro, Typ. e Lith. de Machado, 1888, 131p., 2 figs. O Instituto
Adolfo Lutz possui coleção encadernada das cópias fotostáticas dos trabalhos de Adolpho Lutz,
obtidas por iniciativa de sua filha, Bertha Lutz, por ocasião do centenário do nascimento de seu pai.
Encontra-se fotocópia do livro de 1888 (com dedicatória a Azevedo Lima) em v.3, n.1, p.1-71; n.2,
p.1-146. Várias páginas trazem anotações manuscritas de autoria não identificada.

A versão original publicada em Leipzig, em 1885, motivou resenhas de 6 páginas em Deutsche
Medizinal-Zeitung (n.76, 1886), assinada por Gust. Joseph, de Breslau; em Münchener Medizinischen
Wochenschrift, v.33, p.397, 1886 (de autoria de R. von Hoesslin); e ainda em Berliner Klinische
Wochenschrift, v.448, 1886 (por Riess). [N.E.]
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conservar a antiga designação de gênero, como nome de espécie, porque já é
muito conhecida. Denominaremos então o parasita Dochmius ankylostoma e con-
servaremos a designação ancilostomíase para o complexo de sintomas por ele
determinados.

O gênero Dochmius faz parte da ordem dos nematódeos. Estes, juntamente
com os acantocéfalos, formam a classe dos nemato-helmintos. Ambos têm o
corpo mais ou menos alongado, cilíndrico, não segmentado e sem indícios de
extremidades; não têm órgãos respiratórios, nem sistema de vasos sanguíneos.
Só os nematódeos são dotados (sempre ou em certas épocas da vida) de boca e
de canal intestinal, ao passo que os acantocéfalos são caracterizados pela ausên-
cia destes e pela presença de um órgão em forma de probóscide, munido de
ganchos.

A família dos estrongilídeos se distingue dos outros nematódeos pela presença
de uma bursa copulatriz em forma de campainha, no sexo masculino.

No gênero Strongylus, na mais vasta acepção, essa bolsa é formada de uma
membrana delgada, fendida ou pelo menos entalhada na sua porção ventral e
sustentada por algumas costelas, distribuídas em forma de leque e formando uma
papila na sua extremidade. No fundo da bolsa está situado um órgão cônico, do
qual se destacam dois espéculos iguais.

O grupo Dochmius (Diesing) é caracterizado por Leuckart do modo seguinte:
cabeça virada para a face dorsal, com boca larga, circundada de uma cápsula
quitinosa, mais comprida e proeminente na parede ventral do que na dorsal. No
fundo da cápsula bucal, do lado ventral, na mesma altura, uma saliência cônica
inclinada para diante, que quase atinge a abertura bucal. O bordo ventral da
cápsula dos dois lados da linha mediana é espessado e armado de dentes fortes e
mais ou menos curvados. O bordo dorsal às vezes é armado de modo análogo. Em
roda da boca notam-se seis papilas, em forma de costelas, não proeminentes.

Os caracteres da espécie de que tratamos são assim descritos por Leuckart:
corpo cilíndrico, um tanto adelgaçado na parte anterior do macho, com a extre-
midade cefálica de forma cônica e munida, sobre cada um dos mencionados
espessamentos ventrais, de dois dentes fortes e curvados. No bordo dorsal, dois
dentes mais fracos. Papilas do pescoço, cônicas e pontuadas. Bolsas trilobado,
mais larga do que comprida; costela caudal, fendida na extremidade periférica,
com três ramificações curtas, de cada lado, das quais as mais centrais têm a
metade do comprimento das duas outras. Cinco costelas laterais, das quais as
três intermediárias partem de um tronco comum, ao passo que as posteriores
emergem da raiz da costela dorsal. As costelas laterais, fendidas em todo o seu
comprimento.

Dois espículos delgados, bastante compridos. A extremidade caudal da fêmea
é cônica, um pouco mais comprida do que larga. Vulva situada na parte central
um pouco mais próxima da extremidade caudal. Um útero anterior e outro poste-
rior que se continuam em dois ovários muito entortilhados.

Macroscopicamente esses parasitas têm os seguintes caracteres: forma cilín-
drica; eixo longitudinal vinte vezes maior do que o transversal; cor variando de
esbranquiçada, para cinzenta, avermelhada ou vermelho escuro. Um reviramento
muito apreciável extremidade cefálica para as costas. Extremidade posterior em
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1 A fêmea menor, entre muitas centenas de exemplares que examinei, tinha 7 mm, a maior 15 mm de
comprimento. Leuckart dá para as fêmeas o comprimento de 10 para 12 mm, raras vezes até 18 mm;
para os machos 6 a 8 mm, às vezes até 10 mm. Parece que o crescimento continua ainda depois da
maturidade. [N.A.]

linha reta; na fêmea cônica, no macho ampliada. Comprimento variável de 6 a 15
mm; largura de 0,5 até 1,0 mm.1

No exame microscópico, as particularidades mais salientes são as seguintes: a
cutícula distintamente anelada, a cápsula bucal em forma de ventosa, o esôfago
alongado, de paredes espessas e com seis lâminas quitinosas, dentadas; a ampola
estomacal e o intestino bastante amplo e revestido de grandes epitélios, o qual,
depois de um trajeto, em linha quase reta, termina na extremidade caudal. Além
disso, podem-se distinguir na porção cervical duas papilas delgadas e cônicas,
dirigidas para trás e colocadas nas linhas marginais. Na mesma região acha-se o
anel faringiano e um pouco mais para baixo, na linha mediana, um conduto excretor.
Neste se abrem dois órgãos fusiformes, correndo para trás, chamados por Leuckart
glândulas do pescoço. Na porção anterior sobre as linhas marginais se encontram
mais duas glândulas cefálicas.

Os órgãos genitais do macho formam um sistema de tubos, cuja extremidade,
mais afastada, delgada e entortilhada, representa o testículo e o vaso deferente,
enquanto a extremidade mais espessa, abrindo-se para fora, é chamada conduto
ejaculador. Entre os dois se acha colocada a vesícula seminal em forma de utrículo,
situada pouco antes da linha mediana transversal e comunicando por um canal
estreito, curvado em forma de ‘S’, com o conduto ejaculador (Leuckart).

Os elementos seminais, que observei por dentro dos órgãos genitais de fêmeas
apenas fecundadas, se apresentaram em forma de corpúsculos esféricos, ovalares
ou piriformes; provavelmente possuem movimentos amebóides. Os órgãos da ge-
ração da fêmea são análogos aos dos machos, mas quase completamente duplica-
dos; constam de ovários e de condutos de ovos formando um tubo anterior e outro
posterior, cujas alças, múltiplas, enchem e distendem a cavidade do corpo; de um
útero bicorne, funcionando como receptáculo do esperma, e de uma vagina, curta,
que se abre no lado ventral, um pouco abaixo do ponto médio e por uma fenda
transversal.

O tubo genital do macho, pelo contrário, se une ao intestino para formar uma
cloaca que se abre no fundo da bolsa caudal em forma de uma pequena papila.
Esta é fixada na ocasião da cópula ao orifício da vulva por meio de espículos
introduzidos de modo a distender a vagina e permitir a transmissão direta do esperma.
O corpo da fêmea nesse momento é, para assim dizer, abraçado pela bolsa caudal
do macho tão intensamente que pode perdurar essa união ainda mesmo depois da
morte.

Segundo Schneider, os casais dos nematódeos são unidos durante a cópula por
um cimento que endurece; com efeito, observei várias vezes a existência de uma
substância glutinosa na bolsa do macho e achei muitas vezes os casais na posição
descrita sem estarem os espículos introduzidos, pelo que fica provado que a união
dura mais tempo do que a fecundação.



174 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 3 — Livro 2

Na média de alguns milhares de vermes expulsos observei um casal assim
unido sobre cem fêmeas.

Essa forma de copulação foi observada por Dubini e Bilharz e reproduzida há
pouco em uma estampa de Bugnion.

Uma confusão desses com outros parasitas do homem é quase impossível, mesmo
a olho nu. É raro observarem-se ascáridas desse tamanho; ainda nesse caso pode-
rão ser distinguidos por serem muito mais finos. As fêmeas dos oxiúros vermiculares
diferem pela sua cor branca pronunciada e pela ponta caudal e quase transparente,
ao passo que os machos, muito pequenos, têm a extremidade posterior enroscada.
Também as larvas dos insetos, que podem viver como parasitas no intestino ou ser
depositadas sobre as dejeções, distinguem-se com facilidade, embora não seja
senão pela ausência do desvio na extremidade cefálica. O que sabemos, em parte
por conclusões da analogia, em parte por observação direta sobre o modo de viver
dos ancilostomas, se reduz ao seguinte: os vermes adultos se acham no intestino
delgado, principalmente na sua porção superior; segundo alguns autores, raras
vezes são encontrados no estômago ou no intestino grosso. Bilharz, Sangalli, Roth
e outros consideram como habitat preferido não o duodeno, como Dubini supôs,
mas a parte superior do jejuno. O primeiro desses autores observou que parecem
fugir do contato imediato com a bílis.

Quando se faz a autópsia logo depois da morte, todos os vermes acham-se
agarrados à parede intestinal, sendo a face dorsal voltada para a última e o corpo
estendido na direção seguida pelo quimo.

Uma parte da mucosa é aspirada para dentro da cápsula bucal e fixada pelos
dentes faríngeos, à maneira de aspas, e perfurada pelas lâminas quitinosas em
forma de estilete, que se acham no fundo da cápsula. Por um mecanismo de sucção,
o intestino então se enche de sangue até ficar completamente distendido. De
observações feitas por Grassi e por mim se pode concluir que a maior parte do
sangue, depois de pouco tempo, é evacuado quase inalterado e que a provisão é
renovada quase imediatamente.

Quando se expelem os vermes, acha-se um certo número de exemplares variável
segundo o remédio empregado, às vezes bastante grande nos quais o intestino,
completamente distendido pelo sangue, acusa distintamente o seu modo de
alimentar-se.

No cadáver podem ser achados da mesma forma cheios de sangue vermelho ou
preto; mas se a autópsia não é feita logo depois da morte do doente, eles evacuam
a sua provisão de sangue e não podem mais renová-la por se ter parado a circula-
ção sanguínea. Então largam a mucosa e são encontrados livres nas mucosidades
intestinais ou no quimo.

Essa circunstância, visto que quase todas as autópsias são feitas muito tempo
depois da morte, nos explica por que razão o importante papel dos ancilostomas
ficou por tanto tempo desconhecido e por que a diferença fundamental do parasitismo
desse verme com relação a outros helmintos passou despercebida.

Grassi demonstrou que o Dochmius balsami do gato é encontrado umas vezes
agarrado e cheio de sangue, outras vezes pouco aderente ou destacado e com o
intestino mais ou menos vazio, segundo se faz o exame imediatamente depois da
morte do animal ou mais tarde. Além disso, observou que, quando o verme ainda
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vivo é levado à água, depois de alguns quartos de hora se acha uma gota de
sangue com corpúsculos ainda intactos, aderentes ao ânus do animal; também
notou que um ancilóstomo, transportado para o espaço lábio gengival dele mesmo,
se agarrou à mucosa, e que, depois de destacado, apareceu no lugar um ponto
vermelho. Repeti essa experiência com o mesmo resultado, mas não consegui
fazê-lo agarrar-se outra vez depois de destacado.

Na falta de outros exemplares vivos, não me foi possível avaliar a quantidade
de sangue chupado, o que seria muito interessante. É provável que o verme se
alimente apenas do plasma sem dissolver as hemácias e que no seu intestino há
mais uma absorção do que uma digestão. A julgar pela prodigiosa fecundidade do
verme, a quantidade precisa para a sua alimentação não pode ser pequena; entre-
tanto é provável perder-se outra muito maior, sem ser aproveitada. Avaliando a
quantidade diária, na média, em uma gota, o que talvez é pouco, a perda diária
ocasionada por quinhentos ancilóstomos será de vinte gramas, o que, em vista da
grande proporção de substâncias alimentares no sangue dos vasos intestinais, bas-
tará para produzir pouco a pouco uma anemia pronunciada.

Tendo quinhentos ancilóstomos, estando o intestino vazio, o peso de dois gra-
mas, que provavelmente é duplicado depois de cheio, a nossa estimativa supõe uma
renovação da provisão de sangue de duas em duas horas, o que não é inverossímil.

É exceção encontrar-se no intestino do ancilóstomo outra coisa que não seja
sangue humano.

Quando os helmintos se destacam, pode haver pequenas hemorragias, como
depois da mordedura de certos insetos. É provável que a parede intestinal, sendo
mais vascularizada do que a pele exterior, seja mais disposta a essas hemorragias
e talvez as condições particulares, tanto mecânicas como químicas, próprias dessa
mucosa, podem retardar a hemóstase. Entretanto, não posso dar muita importância
a essas circunstâncias, porque, depois de expelidas muitas centenas de ancilóstomos,
não se observam hemorragias e somente raras vezes pequenos coágulos sangüíneos
vermiformes ou mucosidades sanguinolentas nas dejeções diarréicas. Se, por outro
lado, há hemorragias intestinais tão fortes como na dotienenteria, determinando
grandes perdas de sangue, é muito provável que aqui também a hemorragia é
causada por verdadeiras ulcerações. Pequenas quantidades de sangue, derramado
nas partes inferiores do intestino, são alteradas em condições normais, de modo
que escapam à observação. Se uma mudança de lugar é comum nos animais
adultos – essa questão poderia talvez ser determinada comparando o número de
mordeduras com o dos vermes achados na autópsia. Uma circunstância que fala
em favor dessa suposição é que às vezes se consegue expelir alguns vermes por
meio de drásticos. Provavelmente esses foram surpreendidos na ocasião de uma
migração e estão ainda vivos, como pude me convencer em um caso pela imersão
em água temperada. Parece que se trata quase sempre de exemplares machos, o
que leva a crer que eles fazem migrações em busca das fêmeas. Uma copulação
repetida em tempo certo, segundo Leuckart, não se poderá explicar sem que um
dos sexos mude de lugar, e provavelmente esse papel, como é a regra, incumbe
aos machos. O fato de serem encontrados os vermes ainda vivos e soltos por dentro
do intestino de cadáveres faz concluir que eles se destacam da mucosa, quando
não acham mais o líquido nutritivo.
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Talvez seja justificado citar aqui uma observação feita na Physaloptera
semilanceolata do quati (Nasua socialis): no estômago de um animal morto havia
pouco, achei sete fêmeas e três machos desse verme, todos agarrados solidamente
na mucosa; encontrei mais os sinais de mordeduras mais ou menos recentes, em
parte cicatrizados, cujo número era de oito a dez vezes superior ao dos parasitas.
Nesse caso devia ter havido, portanto, uma mudança de lugar, repetida talvez
uma vez em 24 horas.

A duração da vida dos Dochmius não é ainda conhecida, mas muitas observa-
ções parecem provar que podem chegar a alguns anos.

Uma evacuação espontânea de exemplares (provavelmente mortos) foi obser-
vada por Grassi e outros; mas esse fato é demasiado raro e difícil de verificar-se
para ter importância na prática.

Por ocasião do tratamento falaremos da resistência desses vermes contra as
influências químicas ou térmicas.

Enquanto o conteúdo do ovário é formado de germes de ovos, grupado em roda
de um ráquis, no oviduto já se acham massas ovalares de substância vitelina,
discretas, mas muito conchegadas, possuindo o tamanho completo dos ovos, porém
sob uma forma alongada (diâmetro maior 0,005 mm, diâmetro menor 0,028 mm,
Leuckart). No interior do útero e depois da fecundação, cobrem-se de uma casca
transparente, mas só principiam a segmentar-se depois de terem passado na vagina,
e de lá são evacuados com duas até quatro esferas de vitelo. Depois de terem
passado o intestino do hóspede, mostram quatro até oito glóbulos vitelinos. Raras
vezes acham-se nas dejeções ovos não segmentados. O progresso da segmentação
tem lugar fora do intestino humano e conduz à formação de uma mórula, que depois
se invagina de um lado para formar o embrião. Este no princípio tem a forma de um
cilindro muito curto, mas pouco a pouco aumenta de extensão, de modo que, vista
a pequenez da casca, deve ficar entortilhado. Logo que o embrião chega ao tama-
nho completo, principia a fazer movimentos vagarosos de rotação, os quais podem
ser observados perfeitamente pela casca transparente do ovo.

Por fim ele arrebenta essa última, quase sempre perto de um pólo, e sai com a
extremidade cefálica ou, segundo Perroncito, em alguns casos com a extremidade
caudal.

O verme recém-formado é diferente do adulto e tem o tipo dos rhabdites. A
extremidade cefálica, arredondada, é mais larga perto da porção terminal; o corpo
cilíndrico se adelgaça a princípio pouco a pouco, depois assaz bruscamente, para
formar uma cauda muito fina e pontuada. Ao terço posterior, que é mais fino e
flexível, incumbe de preferência a função da locomoção e por isso costuma
freqüentemente mostrar um desvio falciforme.

Observa-se um tubo bucal, breve e estreito, uma faringe fusiforme e, na extre-
midade posterior desta, um estômago esférico, contendo três pequenas placas
quitinosas, côncavas para trás e fornecendo a figura de um ‘Y’ ou de uma âncora.

Em seguida vem o intestino, bordado de epitélios granulados de cor escura, os
quais deixam entre si um canal tortuoso, em forma de ziguezague. Um pouco para
trás da porção mediana e do lado ventral um pequeno corpo lenticular (6 mm
sobre 4 mm, segundo Perroncito) que representa a forma inicial e neutra do aparelho
sexual.
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À medida que a larva cresce quase exclusivamente no sentido longitudinal, o
maior diâmetro transverso retrocede para a parte média, afastando-se da extremi-
dade cefálica; assim o verme fica mais delgado e flexível, de modo que pode
encurvar-se e serpear, sendo três a quatro o número das ondulações côncavas e
convexas. Nesse ínterim o intestino toma uma direção mais em linha reta e fica
com os epitélios mais transparentes. Pouco a pouco os diâmetros, longitudinal e
transverso, aumentam em proporção mais igual.

Logo depois da eclosão, a larva dos Dochmius, segundo Perroncito, tem, termo
médio, 0,2 mm de comprimento e 0,014 mm de largura. Essas medidas na larva
adulta são de 0,55 para 0,024 mm; ao passo que a proporção mútua no princípio é
de 1:14,3, depois é de 1:23,3. Para chegar a esse tamanho ela precisa de quatro
para oito dias, de modo que o aumento diário é de 0,04 mm até 0,08 mm de
comprimento e de 0,001 mm a 0,002 mm de largura.

No fim desse tempo observam-se diversos fenômenos notáveis; em primeiro
lugar, forma-se uma espécie de bainha ou invólucro que segue o contorno do
corpo. Às vezes o verme enche completamente essa bainha de modo a aparecer
duplo aquele contorno; outras vezes, esse invólucro é muito mais comprido, de
modo a afastar-se da extremidade cefálica, ou da caudal ou de ambas, à medida
que o verme se move por dentro.

Quando o verme serpeia, forma-se nas cavidades uma elegante série de dobras
simétricas.

Essa bainha não é outra coisa senão a velha cutícula que fica conservada e
distendida por um líquido secretado, enquanto debaixo desta se forma uma nova
membrana. É a muda da pele, tão freqüente no reino zoológico, mas, para assim
dizer, interrompida antes de ser completa. A velha cutícula desse modo é aprovei-
tada para formar um órgão protetor. Um fato análogo se observa nos embriões da
Filaria bancrofti sive sanguinis hominis, enquanto circulam no sangue.

Uma muda igual efetua-se no canal intestinal, desaparecendo as lâminas
quitinosas do estômago.

Nesse período o esôfago e o estômago são menos amplos e formam um canal
estreito com dilatações pouco distintas. O rudimento genital não mostra ainda
alterações apreciáveis. Todo o corpo da larva é cheio de pequenas granulações
gordurosas e por isso menos transparente. Muitas vezes na bainha exterior da larva
aparecem corpúsculos brilhantes, dispostos com certa regularidade, os quais no
princípio não se alteram com a adição de ácidos, porém mais tarde são dissolvidos
por estes. Todavia, esse último fenômeno parece ser pós-mortal, porque as larvas
nesse estado não mostram mais sinal de vida.

Quando as larvas têm chegado a esse ponto de desenvolvimento, no qual estão
fechadas na bainha cuticular, não podem alimentar-se mais e não mostram desen-
volvimento ulterior.

É verdade que raras vezes elas saem desse invólucro, mas só para morrerem
logo depois, de modo que esse fato deve ser considerado como casual e talvez
resultante de influências mecânicas que tenham lesado a cápsula. Por outro lado,
o verme pode conservar-se vivo por dentro dessa cápsula durante muito tempo,
sem mostrar alteração, a não ser que as granulações de gordura pouco a pouco
sejam reabsorvidas e o verme fique mais transparente. Pode ser conservado
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igualmente bem na água, como em meios úmidos, e até para o dessecamento
parece mostrar mais resistência do que em qualquer outro período. É muito provável
que nesse estado deva ser transportado ao canal alimentar do homem para ter
desenvolvimento ulterior.

Corresponde isso mais ou menos às observações feitas por Leuckart no Dochmius
trigonocephalus do cão.

Aqui a observação direta nos abandona e ficamos reduzidos a conclusões de
analogia e suposições quanto ao tempo que requer o desenvolvimento ulterior. O
Dochmius trigonocephalus, segundo Leuckart, atinge a maturidade sexual três sema-
nas depois de ter sido introduzido. Para o Dochmius ankylostoma o tempo não
pode ser muito mais demorado, segundo observações por mim feitas. Parece que
os vermes logo se enquistam debaixo da mucosa do intestino, onde foram achados
por Griesinger, Bilharz e ultimamente por Grassi, enrolados em cavidades cheias
de sangue.

Nos doentes por mim tratados, entre alguns milhares de vermes expelidos, não
pude achar um só no período de transição; esse fato só bastaria para provar que o
desenvolvimento não tem lugar na cavidade intestinal. Todavia, Grassi encontrou
uma vez no exame de fezes um nematóide de 0,6 mm de comprimento e com uma
cápsula bucal em forma de taça, o que considerou como o primeiro estado parasitá-
rio. Os vermes menores que ele achou enquistados tinham 3 mm de comprimento.

O Dochmius ankylostoma não foi encontrado senão no homem e no gorila por
Leuckart, e num outro macaco antropóide, o gibbon, por Léon Levaillant. Assim as
experiências tornam-se difíceis, mas podem ser substituídas pela observação de
outros Dochmius hematófagos, como o Dochmius caninus, descoberto por Ercolani
na Itália e por mim encontrado no Brasil.

Depois de conhecermos o desenvolvimento das larvas, é preciso indicar tam-
bém as condições favoráveis a ele. A cultura pode ser feita de diversos modos,
mas o meio mais simples e que corresponde às condições naturais consiste em
conservar os excrementos de indivíduos infectados numa temperatura de 25o a
30oC e numa atmosfera bastante úmida, condições que para o Brasil são realizadas
principalmente na estação das chuvas. A influência direta dos raios solares e a
dessecação matam as culturas, ao passo que as temperaturas baixas atrasam ou
fazem parar temporariamente o desenvolvimento, mas não o interrompem defini-
tivamente nas condições ordinárias.

As matérias fecais empregadas para as culturas devem ser de consistência mole,
mas não líquidas, porque nestas o desenvolvimento pode se fazer por dentro da
casca do ovo, mas as larvas morrem pouco tempo antes ou depois da eclosão;
tampouco prosperam em massas duras e secas. Se os processos de podridão tornam-
se mais intensos, também são sujeitas a perecer, talvez pela formação de gás
sulfídrico; mas a formação de bolores, que quase sempre sucede em pouco tempo,
não impede o desenvolvimento.

Os estados posteriores, na vida livre, parecem efetuar-se melhor na terra úmida
e na lama, talvez esses meios sejam favoráveis. Podem ser cultivados também já
nos primeiros estados na terra úmida, como parece resultar de uma observação de
Wucherer; mas nesse caso é preciso esterilizar essas substâncias e também a água
empregada para diluir ou umedecer as massas alimentares com o fim de evitar a
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introdução e a multiplicação de inúmeros nematóides livres, da família das angüílulas
que apenas se distinguem pela sua forma, o que já tem dado lugar a enganos.

A duração do desenvolvimento é muito variável e influenciada principalmente
pelas condições da alimentação e da temperatura exterior; o mínimo pode ser
estimado em uma a duas semanas, mas a vida livre pode durar até meses. Sempre
há alguns ovos de larva, atrasados em seu desenvolvimento, sem que se ache a
explicação desse fato, a não ser no acesso mais ou menos fácil do ar.

As seguintes observações foram feitas numa temperatura variável de 22o a 25oC,
mas podendo ser estimada na média em 24oC, e numa atmosfera quase no máximo
de umidade; 24 horas depois de colhidas as dejeções achei ovos em todos os
estados de segmentação desde o princípio até a formação completa do embrião e
umas poucas de larvas já fora do ovo. O número destas, depois de outras 24 horas,
tinha aumentado muito pouco. Depois de 76 horas achei na superfície das matérias
fecais muitas larvas pequenas, bastante preguiçosas e uma porção delas mais com-
pridas e em movimentos rápidos. No fim de 96 horas, estas tinham crescido bas-
tante, e depois de 150 horas já se achavam alguns exemplares com bainha formada,
mas sempre ao lado destes havia ovos contendo uma mórula e outros com embriões.
Depois de 270 horas, achei várias larvas mortas com bainhas calcificadas.

Enquanto as larvas se acham num meio e numa temperatura adequada, mos-
tram uma mobilidade extraordinária e infatigável. A cabeça vai adiante e o corpo
se curva em ondulações situadas principalmente no plano horizontal, quando o
meio não é líquido; muitas vezes enroscam-se em forma de anel e até em espirais,
ou fazem uma volta repentina, passando a cabeça ao lado da cauda. Às vezes
também retrocedem um pouco ou fazem movimento no sentido vertical. Sobre
uma superfície seca e lisa, como as lâminas do porta-objeto, os movimentos são
dificultados, mas as larvas embainhadas podem caminhar distâncias bastante gran-
des e mostram uma agilidade maior ainda dentro d’água.

Não obstante o caráter na aparência irregular desses movimentos, a larva pode
percorrer em pouco tempo distâncias consideráveis. Na observação microscópica
é preciso seguir com a lâmina porta-objeto a miúdo para não perdê-la de vista.

Esses movimentos produzem sempre o mesmo resultado, a saber: uma acumu-
lação das larvas na periferia das matérias fecais. Esse fato não só se pode verificar
distintamente pela observação direta, como também pela seguinte experiência
muito instrutiva: nas fezes frescas os ovos são distribuídos de um modo perfeita-
mente igual, como resultado do exame de diferentes fragmentos; lavando uma
partícula de excremento com água e examinando o depósito acha-se uma quanti-
dade limitada de ovos; mas, esperando um certo número de dias, pelo mesmo
processo se obtém um número muito maior de larvas novas. Colocando uma por-
ção maior sobre uma superfície inclinada, onde se possa acumular o líquido em
certo ponto, por exemplo, num vidro de boca larga, inclinado, e conservando este
numa temperatura e umidade convenientes durante alguns dias, lava-se a superfí-
cie por meio de um jato d’água  projetada por uma seringa diariamente; encontra-
se, então, no líquido acumulado muito reduzido pela evaporação um número tão
grande de larvas, que cada gota contém centenas delas.

Examinando-se então o resíduo das matérias fecais, encontram-se poucos ovos
não desenvolvidos e algumas larvas apenas saídas; mas os estados ulteriores
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representados no líquido são completamente deficientes. Esse processo, que em
muitas experiências sempre foi observado, deve ser reproduzido em terrenos con-
taminados por ocasião de cada chuva.

As larvas não se limitam a um papel passivo; pelo menos, depois de chegadas
a um certo tamanho, mais favorecem esse transporte por movimentos espontâneos e
desse modo podem transpor distâncias muito consideráveis.

Os embriões, apenas saídos, não se podem distinguir a olho nu; mas, depois de
pouco tempo de desenvolvimento, já podem ser apreciados por um olhar aguçado
e em boas condições de iluminação.

Assim podem ser vistos na lâmina porta-objeto ou num vidro de relógio, empre-
gando-se um espelho côncavo ou uma lente para concentrar a luz. O verme
embainhado, dessecado, estende-se e aparece em forma de um fragmento de cabelo
esbranquiçado; não tem cor própria, sendo completamente diáfano; mas conhece-se
pela refração desigual dos raios luminosos.

O peso específico do ancilóstomo, em todos os seus estados, é superior ao da
água. Fechados num pequeno tubo de vidro e observados contra a luz por meio de
uma lente, vêem-se os vermes mortos irem ao fundo muito depressa e, virando o
tubo, se pode observar esse fato por muitas vezes. As larvas vivas, ao contrário,
afundam mais devagar, fazendo sempre ondulações horizontais e laterais e, até
depois de chegarem ao fundo, podem elevar-se um pouco por esforços musculares.
Gostam de esconder-se por dentro de partículas de lama ou de algas desenvolvidas
na água.

Como resulta dos fatos expostos acima, é fácil colher as larvas em grande
quantidade, lavando-se os excrementos com água e aspirando o depósito por meio
de um pequeno tubo.

Sem tomar em consideração os mil acasos pelos quais uma ou outra larva pode
passar ao estômago do homem, devemos distinguir duas condições pelas quais
pode haver uma introdução repetida e freqüente.

No primeiro caso, há uma acumulação de matérias fecais contendo os ovos, e
o desenvolvimento das larvas se faz no mesmo lugar. Para isso é preciso um terreno
úmido, plano ou deprimido. Pequenas irregularidades do chão e pouca permea-
bilidade à água são elementos favoráveis; uma posição declive, uma superfície
chã e uma permeabilidade considerável do terreno para a água são elementos
desfavoráveis pela dessecação que deles resulta. As primeiras condições são en-
contradas onde, à falta de latrinas, os excrementos são depositados em grande
porção perto das habitações e o terreno muito pisado por homens e animais, e
onde, por falta de drenagem, a água da chuva fica parada.

Essas condições pouco higiênicas são muito comuns em certas terras e entre
outras no interior do Brasil, tanto nos pequenos sítios, como nas grandes fazendas,
mas principalmente nas chamadas colônias onde homens e criação de toda espé-
cie vivem aglomerados em pequeno espaço. Nos quintais das cidades e vilas,
essas condições são raríssimas, porque existem quase sempre latrinas, posto que
muito primitivas; nas cidades maiores são mais raras ainda.

O mesmo resulta quando, para qualquer trabalho profissional, há acumulação
durante muito tempo de indivíduos num terreno limitado e favorável para o desen-
volvimento das larvas, como acontece na fabricação de tijolos ou em quaisquer
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trabalhos de terras, principalmente nos subterrâneos como de túnel ou de minas.
Nessas condições, em que quase todos os ovos se desenvolvem em larvas maduras,
o número destas numa pequena superfície pode chegar a uma cifra fabulosa calcu-
lável em muitos milhões.

Compreende-se assim que os habitantes dessas localidades, nas diversas mani-
pulações, tocando o chão ou certos objetos e peças de vestimentas, na ocasião de
lavar os pés descalços etc., infectam os dedos com larvas contidas em partículas
de lama ou na água, e que uma parte destas é transportada das mãos à boca. Isso
acontece principalmente aos trabalhadores que costumam comer no mesmo lugar
e muitas vezes só por meio dos dedos, nem sempre lavados. Por outro lado, esse
modo de infecção é importante nas crianças, as quais, enquanto não andam com
facilidade, num momento têm as mãos no chão e em outro na boca, quando não
usam diretamente da terra ou do barro para brincar. Isso dito de passagem nos
explica também porque certos outros helmintos,  principalmente as ascáridas, abun-
dam nessa idade.

Entretanto, uma grande parte das larvas não se desenvolve no lugar onde foram
depositados os ovos; mas logo depois de saírem destes, principiam uma migração
muito facilitada pelas chuvas abundantes que nos países tropicais predominam por
meses. Uma posição declive do terreno, principalmente quando esse não for co-
berto de plantas, acelera essa migração e produz uma acumulação nos lugares
mais baixos, onde a água se ajunta. Se há um terreno grande, que tem a forma de
uma vasta bacia, cujas partes laterais são cobertas de plantas cultivadas bastante
afastadas umas das outras, e o fundo ocupado por águas paradas ou com pouca
correnteza, então temos em larga escala as condições das experiências descritas
acima. Essas disposições de terreno são muito comuns nos lugares acidentados,
tão freqüentes no Brasil e principalmente nas regiões cultivadas das províncias do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Se as águas da chuva, assim reunidas, servem
para beber, temos a probabilidade da infecção, principalmente quando na ocasião
de dar água aos animais os depósitos desta ficam revolvidos e podem ser ingeridos
pelos que usarem da mesma água logo depois.

Quando as águas têm certa correnteza, as larvas podem ser transportadas ao
longe, mas pouco a pouco ficam depositadas nas margens em lugares menos fundos.
Esses córregos são muito freqüentes no interior do Brasil. Costuma-se passar por
eles a cavalo ou de carro por falta de pontes e deixar beber aos animais nessa
ocasião; porém, há também muitos homens que não desdenham matar a sede com
a mesma água, o que, visto o calor e a falta de outras bebidas, não é para admirar.
Os habitantes dos sítios vizinhos também usam essa água e se expõem à infecção,
que não tarda a aparecer, quando, corrente acima, há doentes de opilação.

Depois do que acabamos de referir sobre o modo de viver dos ancilóstomos
adultos, pode-se conceber que uma invasão numerosa destes não pode ser indi-
ferente ao organismo inválido. Com efeito, por observações muito cuidadosas
consta que o número aproximado de quinhentos ancilóstomos provoca perturba-
ções graves até nos mais robustos adultos, enquanto em condições menos favorá-
veis para esse fim basta um número muito menor. Esses sintomas, que continuarei
a designar sob a denominação de ancilostomíase, usada por Grassi e C. Parona,
são muito variáveis.
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O mais notável é uma anemia que pelo seu grau intenso e pela sua aparência
em muitos indivíduos se impõe até aos leigos em medicina como moléstia típica
e endêmica.

A coincidência dessa anemia endêmica com a invasão dos ancilóstomos foi
tantas vezes constatada que não poderia ser posta em dúvida, ainda mesmo que a
relação causal fosse menos patente do que é.

A idéia de que os vermes não sejam a causa, mas sim a conseqüência dessa
moléstia, hoje, depois de tantos estudos patológicos parece um anacronismo difícil
de se compreender; depois de se conhecer como esses vermes se desenvolvem,
como se transportam ao organismo humano e como aí se nutrem, custa a crer que
haja ainda quem persista nessa opinião.

Não entrarei agora em provas dessa relação causal, porque elas ressaltam das
descrições subseqüentes, mas, antes de terminar a parte relativa ao parasita, tenho
mais um assunto de que devo tratar, isto é, a história e a distribuição geográfica do
ancilóstomo. Não poderei evitar falar ao mesmo tempo da ancilostomíase, de
modo que este capítulo servirá de transição da descrição do verme para a exposi-
ção do processo mórbido por ele determinado.

Os primeiros dados sobre o Dochmius ankylostoma provêm do ano de 1843;
porém a primeira observação já foi feita em 1838. O descobridor, Dubini, em
Milão, deu uma descrição do parasita que tinha achado em 20% dos cadáveres
examinados. Observou não somente pontos vermelhos ou cinzentos na parede
intestinal, mas também uma porção de exemplares ainda agarrados; não deixou
de reparar que a presença de muitos exemplares tinha uma influência sobre o
organismo, porém não reconheceu a verdadeira causa desta.

Além dele, também Castiglioni achou o parasita em Milão em 1844. Depois
foi observado em 1846, no Egito por Pruner, o qual reparou que foi encontrado
principalmente em indivíduos caquéticos, hidrópicos e escrupulosos; porém (como
muitos outros depois dele) parece ter acreditado que a existência do verme era
dependente dos fenômenos patológicos observados, em vez de adotar a opinião
oposta, não só mais fácil de se compreender, mas também correspondendo mais
aos fatos. De outro lado, não ignorava o complexo sintomático da ancilostomíase,
por ele descrita sob o nome de ‘caquexia aquosa’. Também Billarz notou a fre-
qüência do parasita no Egito, que raras vezes faltava nas autópsias; ao contrário
foi encontrado freqüentemente em centenas e até milhares de exemplares. Cons-
tatou também que o verme se agarra à mucosa e chupa o sangue.

Griesinger, que observou juntamente com ele, foi o primeiro que, convencido
por uma autópsia, chegou à conclusão de que o verme era a causa direta daquela
clorose, da qual, segundo ele, sofria então a quarta parte da população do Egito.
As suas publicações adiantaram muito o conhecimento da causa e, em grau me-
nor, também o diagnóstico da moléstia; porém duvido, em oposição aos dados de
Hartman, que sua terapêutica, posto que racional, fosse seguida de um sucesso
real. Pelo menos os anti-helmínticos por ele preconizados (terebintina, calomelano)
foram experimentados sem resultado favorável por observadores competentes.

As noções acerca da distribuição geográfica desse parasita foram consideravel-
mente aumentadas pelo achado do mesmo no Brasil por Wucherer, em 1866. Des-
pertada a sua atenção pelas observações de Griesinger, ele foi levado a examinar
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o intestino do cadáver de um opilado e encontrou uma porção de vermes, cuja
identidade com o Dochmius ankylostoma mais tarde foi verificada pelo compe-
tente zoólogo Schneider. Também as outras condições patológicas correspondiam
às descritas por Griesinger.

Depois dele, muitos outros fizeram no Brasil as mesmas observações em indiví-
duos falecidos de opilação, também chamada hipoemia intertropical, segundo
proposta do finado conselheiro Jobim, em um discurso proferido na Sociedade de
Medicina em 1835 “Sobre as moléstias que mais afligem a classe pobre do Rio
de Janeiro”. Por exemplo: Julio de Moura 1867, 1873 e 1874, Tourinho 1871, Pinto
Netto e Alves Pereira 1872, Silva Pinto, Ribeiro da Luz e Azevedo Lima 1875,
Souza Vaz 1876. Acho também citadas observações de Silva Lima, Barão de
Maceió, Marques da Cruz etc. Contudo, o conhecimento desses fatos ganhou pouco
terreno, exceto nas cidades da Bahia e do Rio de Janeiro. A velha suposição,
difícil de compreender-se, que considera os vermes como conseqüência da molés-
tia e esta proveniente da má alimentação, esforços, dormida ao relento, depressão
física etc. ainda hoje é bastante divulgada.

Assim, o finado professor de clínica interna no Rio de Janeiro, Barão de Torres
Homem, ainda em 1883, por ocasião de uma lição sobre hipoemia intertropical
impugnava as numerosas provas da dependência do ancilóstomo, apoiando-se sobre
o fato de num caso diagnosticado de opilação não se ter encontrado na autópsia
senão cinco desses vermes. Se o conhecimento da causa mórbida não ficou bastante
divulgado, a despeito de certos livros populares, (o que fica explicado pela raridade
da moléstia na cidade e o pequeno número de autópsias feitas), o tratamento desta,
não obstante as descobertas dos últimos anos, ainda menos progressos fez e está
limitado aos velhos medicamentos completamente insufi-cientes, enquanto a molés-
tia faz, todos os dias, numerosas vítimas na população mais pobre do interior.

Por outro lado, há quase vinte anos que apareceu uma clássica exposição desse
assunto no trabalho de Leuckart (os parasitas humanos – 2º vol., Leipzig, 1868), no
qual ele recomenda que se procure os ovos para fazer o diagnóstico.

Depois das publicações de Wucherer, notou-se a existência do ancilóstomo
também em Mayotte (Grenet e Monastier) 1867, em Cayena (Carmiset e Rion de
Kerangel) 1868, na Senegâmbia (Borius) 1882, no Japão (Baelz e Scheube); enfim
nas Índias holandesas (Stammeshaus). Segundo Davaine, também é encontrado na
Abissínia e na Índia.

Nesse ínterim os estudos sobre ancilóstomo fizeram progressos constantes na
Itália, embora o material para as observações fosse relativamente pequeno.

Sangalli achou em 1866 o verme na metade dos cadáveres por ele autopsiados
e uma vez em tanta quantidade que foi levado a considerá-lo como a causa da
moléstia fatal (anemia), porém sem acusar a hematofagia do parasita, que não
admitia como regra. Sonnini e Morelli observaram-no em Florença em 1877, Grassi
e Parona em Milão em 1878 e junto com Ciniselli também em Paris em 1878.

Grassi foi quem primeiro achou os ovos nas dejeções que Wucherer tinha exa-
minado sem resultado; achou também o verme adulto nas fezes e fez vários estu-
dos de anatomia patológica e embriologia, estudando também o Dochmius
balsami do gato. Insisto sobre os hábitos hematófagos desse verme e as conseqüên-
cias graves que destes resultam.
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Depois foi na clínica de Bozzolo, em Turim, que foram feitas várias observa-
ções minuciosas e publicadas por ele e por seu assistente Graziadei.

Referiam-se principalmente a tijoleiros da mesma província. Também Perroncito
observou um fato na mesma localidade.

Alguns outros casos esporádicos foram observados por Kundrath e Heschi em
Viena e por Roth em Basiléia em 1879. Nesse último caso a infecção teve lugar
fora da Europa, no primeiro ela deu-se provavelmente em Veneza.

Assim, a classe médica já estava um tanto preparada quando, pela formação
de um imenso foco de infecção no centro da Europa, se lhe apresentou uma
ocasião para estudos como nunca se tinha visto nesse continente. Era uma das
maiores empresas do gênio humano, a construção do túnel de São Gotardo, que
fatalmente reuniu todas as condições que favorecem o desenvolvimento dessa
moléstia. Essa obra gigantesca, que por muitos anos ocupou milhares de traba-
lhadores, foi começada ao mesmo tempo nas duas estações terminais, Airolo e
Goeschenen. Os trabalhos de escavação foram feitos principalmente por italia-
nos, quase todos lombardos e piemonteses. Entre estes apareceu, no fim de 1879,
uma nova moléstia, caracterizada principalmente por anemia, tomando sempre
maiores proporções e atacando centenas e até milhares deles. Em fevereiro de
1880, um desses trabalhadores morreu no hospital de Turim e foi autopsiado por
Colomiatti, na presença de alguns professores e estudantes. Achou no intestino
mais de 1.500 ancilóstomos, em parte ainda vivos. Esse achado extraordinário
foi tanto mais notado, quanto a extensão da moléstia estava já preocupando a
atenção de todos.

Perroncito e Concato observaram mais três casos de ancilostomíases, que fo-
ram publicados pelo primeiro.

Nesse ínterim, Bozzolo e Pagliani empreenderam um estudo de endemia no
próprio lugar. Notaram que quase todos os trabalhadores do túnel evacuavam ovos
de ancilóstomo com as fezes, ao passo que não se os observavam nos empregados
fora do túnel. Numa autópsia acharam 77 exemplares do parasita, mas hesitaram
ainda em atribuir unicamente a estes a causa da moléstia, porque tinham achado
as condições higiênicas muito deficientes.

Devo notar aqui que já desde algum tempo foram observados em certas minas,
francesas e húngaras, casos repetidos de uma moléstia, cujos sintomas principais
eram os de uma anemia grave. Conquanto esses casos dessem lugar a descrições bas-
tante divergentes, não se pode deixar de notar certas analogias nessas afecções
denominadas anemia dos mineiros ou caquexia montana. Favre, Toth e Schillinger
já tinham publicado memórias circunstanciadas sobre essa moléstia que tinham
atribuído principalmente à falta de luz e de ar respirável.

Esse modo de pensar induziu Sonderegger e Lombard a atribuir a moléstia do
túnel às mesmas condições e a chamá-la de anemia dos mineiros. Porém, essa
opinião não podia prevalecer por muito tempo porque a coexistência da molés-
tia com aquele parasita, aliás bastante raro, era constante e notável demais para
ser considerada casual. Por outro lado, os engenheiros do túnel, conquanto em
condições muito melhores, não foram poupados e muitos doentes, embora tendo
melhorado de condições exteriores, pioraram em vez de se curarem. Sonderegger
mesmo convenceu-se pela observação de um fato incontestável que bastava a
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presença dos parasitas, independentemente das más condições higiênicas, para
produzir a referida moléstia.

Em seguida na Suíça os ovos de ancilóstomos foram constantemente encontra-
dos nas dejeções dos mineiros do São Gotardo (Immermann, Dumur, Schoenbaechler,
Wyss); o mesmo se notou em Friburgo, na Alemanha, (Baümmler). Enfim, nova
circunstância veio ainda enfraquecer aquela teoria: é o fato elucidado principal-
mente por Perroncito – que os mineiros doentes de St. Etienne e Auzin (na França)
e de Chemnitz e Schemnitz (na Hungria) também eram acometidos de ancilóstomos.

Assim a questão ficou invertida; conheceu-se que as duas moléstias eram idên-
ticas, mas, em vez de considerá-las como provenientes da falta de luz e de ar,
considerou-se devidas unicamente ao ancilóstomo.

Felizmente achou-se o modo de resolver definitivamente a questão, porque os
resultados racionais e sistemáticos conduziram, depois de muitas tentativas infru-
tíferas, a descoberta de medicamentos convenientes para a expulsão dos para-
sitas. Desde então, inúmeras experiências têm provado que o único meio seguro
de obter uma cura rápida e duradoura consiste na eliminação de todos os
ancilóstomos.

Depois que ficou assim esclarecida a relação entre o ancilóstomo e certas
anemias endêmicas, tornando-se fácil o diagnóstico pelo exame das fezes, multi-
plicaram-se os casos observados, tanto na Itália como em outros países.

Resulta do que acabamos de expor que o conhecimento do ancilóstomo e de
sua importância patogênica data de uma época pouco remota; porém a observa-
ção dos sintomas por ele provocados é muito anterior. Principalmente a anemia
parasitária nas suas formas graves e endêmicas foi sempre considerada uma mo-
léstia sui generis e denominada por apelidos locais. Nas Antilhas, onde parece ser
muito freqüente, foi descrita por autores ingleses, franceses e dinamarqueses sob
as denominações: Dirt-eating, geofagia, mal d’estomac, mal de coeur, cachexie
africaine, cachexie aqueuse, anémie des pays chauds. Na Guadalupe é mencio-
nada pelo padre Labt em 1748, e em 1799 Bryon Edwards cita a grande mortalida-
de dos pretos na Jamaica em conseqüência do mal d’estomac. Também foi obser-
vada na ilha de São Domingos por Chavalier em 1752 e por Pouppés Desportes em
1770, Dasille (1776) e Bayon (1778). A sua existência nas Antilhas também foi
mencionada mais tarde, assim, por Levacher em 1834 e por alguns outros, entre
eles, por Saint-Vel. Este deu uma descrição muito boa no seu livro Traité des maladies
des regions intertropicales (Art. Anémies).

No Brasil, Piso falou já em 1648 de uma moléstia chamada oppilatio, uma
latinização da palavra opilação de que se usa ainda hoje. Outras denominações
usadas são: inchação, obstrução, frialdades, cansaço, moléstia de empalamado.
Nenhuma dessas denominações, porém, é tão usual como a de hipoemia
intertropical, que, como disse, foi proposta pelo finado conselheiro Jobim e é a
empregada em todos os trabalhos que sobre esse assunto têm aparecido há anos.
Essa moléstia é muito conhecida na maior parte do Brasil. Em mais de 250 casos
tive ocasião de verificar sua identidade com a ancilostomíase pelo exame micros-
cópico das dejeções.

Na Itália uma descrição da moléstia foi dada por Volpato sob o nome de
Alotriofagia. Também foi observada há tempos nos Estados Unidos.
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Entretanto, a história dessa moléstia é muito incompleta. Não sabemos há quanto
tempo existe no Egito. Em geral, as observações no Velho Mundo foram feitas em
épocas relativamente próximas. Mas é lícito supor que lá existia já no século
passado e que foi transportada para a América em tempos históricos. Pelo menos
parece pouco provável que já existisse aqui antes da descoberta do Novo Mundo.

O tráfico de escravos contribuiu certamente para generalizar essa moléstia,
mas não se pode provar que tenha sido esse o meio de importação.

Resumindo o referido e tendo em conta algumas observações não mencionadas,
vou descrever o território onde foi encontrado o ancilóstomo ou uma moléstia que
se deve atribuir à sua presença. Faço abstração de casos esporádicos ou impor-
tados de fora; uma parte desses talvez tenha sido referida à anemia perniciosa.

Na Europa encontrou-se a ancilostomíase como moléstia dos mineiros na França
e na Hungria (Perroncito e outros), na Sicília (Grassi) e ultimamente perto de Aix-
la-Chapelle (Mayer) e em Liège, Bélgica (Masins, Francotte e Firket). Reina entre
os trabalhadores de olarias da província de Turim e em alguns pontos das margens
do Reno, perto de Colônia e de Bonn, onde foi primeiramente descrita por Rühle,
como anemia dos oleiros; Hirsche supôs que esta fosse causada por ancilóstomos e
essa suposição foi justificada pelas observações de Meuche e Leichtenstern. Final-
mente causou uma epidemia muito intensa entre os trabalhadores do túnel de São
Gotardo, que se pode considerar extinta desde 1885. (O número dos doentes, trata-
dos somente em dois dos hospitais italianos, chegou a perto de oitocentos).

Entre a população agrícola da Itália, a moléstia não parece muito rara, princi-
palmente onde existe a cultura de arroz. Há notícias das cidades ou províncias
seguintes: Milão (Dubini desde 1878, Castiglione 1844, Grassi e Parona 1878),
Treviso (Volpato 1848), Pavia (Sangalli 1876, Grassi e Parona, Ciniselli 1878),
Turim (Bozzolo e Graziadei, Perroncito desde 1879), Novarra, Toscana (Bozzolo
1880). A freqüência parece ter diminuído muito desde o tempo de Dubini.

Na África temos observações no Egito (Pruner, Billharz, Greiesinger e outros obser-
varam o parasita desde 1847; a moléstia já era anteriormente conhecida sob o nome
de chlorose egypciaca). Davaine cita a existência da moléstia na Abissínia; na
Senegâmbia foi notada por Moulin, Thaly e Borius; na costa da Guiné por Stormont
e Clarke; em Zanzibar por Lostalet-Bachée; em Mayotte por Grenêt e Monastier.

Na Ásia foi raras vezes notada; segundo Von Leens existe em Bornéu entre os
mineiros; Davaine menciona a sua existência na Índia. Hirsch refere uma notícia
de Day (1862), de Cochim, a essa moléstia. Observações recentes vêm do Japão
(Baelz e Scheube) e das Índias holandesas (Stammeshaus).

As observações feitas na América são numerosíssimas; a moléstia acha-se no
sul dos Estados Unidos (Luisiânia – Chabert 1820, Duncan 1849; Alabama e Geórgia
– Lyell 1849).

Muitos trabalhos de diferentes períodos provam a existência da moléstia nas
Antilhas, grandes e pequenas, e nas Guianas inglesa, francesa e holandesa. Foi
observada no Peru (Castelnau) e na Bolívia (Salt. 1872).

No Brasil, é muito comum fora das cidades; os lugares mais meridionais de
onde tenho observações são as colônias alemãs em Santa Catarina.

Tive ocasião de verificar a sua freqüência em muitos lugares das províncias do
Rio de Janeiro e de São Paulo. (Esses dados são na maior parte tirados do Manual
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de Patologia Histórica e Geográfica de Hirsch, no qual se encontra o mais completo
catálogo da literatura concernente a essa moléstia. Os trabalhos de Wucherer,
Davaine e o mais recente de Bugnion, também contêm muitas notícias sobre as
distribuições geográficas).

Como se vê pela exposição acima, o parasita ocupa um território muito vasto.
Se parece faltar em muitas regiões das zonas quentes, pode-se atribuí-lo em parte
ao fato de que indagações minuciosas não têm sido feitas em todas as partes, de
modo que casos esporádicos e menos graves podem passar despercebidos. (Endemias
intensas presumem certas más condições higiênicas que não são encontradas em
todas as partes).

Parece pouco provável que as penínsulas dos Pirineus e dos Bálcans gozem de
completa imunidade, ao passo que a dos Apeninos está de tal modo afetada.

Faltam notícias sobre a existência no Marrocos, na Argélia, Tunísia e Trípoli,
na Síria, Pérsia e Arábia, mas nas Índias holandesas e no Japão, que pareciam
imunes, o parasita, embora freqüente, tem sido observado só ultimamente, de
modo que podemos desconfiar de que existe também nesses países.

Para provar a sua ausência são necessárias muitas autópsias e exames fecais
com resultado negativo, feitos principalmente sobre a população agrícola.

Se, porém, a moléstia ocupa na direção equatorial uma zona anular embora
não completamente fechada, de outro lado é muito mais limitada na direção de
um pólo a outro. Além de 46o de latitude Norte e de 30o de latitude Sul, a moléstia
é encontrada só em condições muito particulares, o que prova a influência das
condições climáticas.

Pelo aumento fabuloso do comércio nos tempos modernos, a disseminação do
parasita em todas as terras das zonas mais quentes, se não é um fato já consumado,
pelo menos está se consumando.

Entre os numerosos trabalhadores e imigrantes italianos o parasita nunca deve
ter sido muito raro e depois da epidemia do São Gotardo tornou-se mais comum
ainda; também muitos estrangeiros, que depois de uma residência nos países
infectados se repatriam, levam o parasita consigo, de modo que todos os dias há
uma transportação dos ovos em larga escala. Felizmente um clima mais tempe-
rado parece oferecer uma garantia considerável e as melhoras higiênicas contri-
buem para nulificar as condições de desenvolvimento. Onde faltam aquelas,
pode-se observar ainda hoje um progresso da moléstia em relação ao aumento
do comércio e da povoação, como tive ocasião de observar na província de São
Paulo.

2ª Parte

Ancilostomíase

Designamos sob o nome de ancilostomíase o complexo de vários processos
patológicos causados pelo parasitismo do Dochmius ankylostoma.

Para justificar esse diagnóstico cumpre-nos provar:

1º) Que no intestino existe, ou há pouco existiu, um número correspon-
dente de ancilóstomos;
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2º) Que os fenômenos observados podem ser atribuídos naturalmente ao
parasitismo destes.

O primeiro problema pode ser resolvido durante a vida do doente de dois modos:
primeiro, pela expulsão e contagem dos vermes; segundo, pelo exame micros-
cópico das fezes, que nos permite, pelo número dos ovos eliminados, concluir a
existência dos vermes produtores.

O primeiro método nos dá em casos favoráveis um número mínimo de
ancilóstomos existentes, porque uma parte deles pode ter ficado no intestino. Pela
mesma razão um resultado negativo não prova a ausência destes.

O segundo método nos permite reconhecer aproximadamente o número das
fêmeas em estado de procriação e de reconhecer a presença mesmo de um número
muito reduzido, mas nada nos diz a respeito dos machos e das fêmeas não maduras.

A procura de exemplares espontaneamente eliminados não dá resultados bas-
tante certos para serem empregados como meio de diagnóstico. Naturalmente, a
contagem dos ancilóstomos e o estudo de certas lesões resultantes são mais fáceis
nos cadáveres; mas, por outro lado, muitos sintomas característicos podem ser
notados apenas nos vivos.

A combinação do estudo anatomopatológico e clínico de casos indubitáveis
nos ensina uma série de sintomas que, se não isolados, ao menos em sua combina-
ção, são bastante característicos para bem dirigir o nosso exame.

Com efeito, depois de alguma experiência em regiões infectadas, basta quase
sempre a anamnese e a inspeção para reconhecer-se com certeza quase absoluta
os casos adiantados e até mesmo para esclarecer-nos sobre os fenômenos ainda
mal acentuados. Contudo, o exame microscópico das fezes é de suma importância,
não só porque algumas, embora raras vezes, é necessário para o diagnóstico dife-
rencial, mas, principalmente, porque serve de critério de nossos esforços
terapêuticos; por isso, prefiro entrar já neste assunto.

Os ovos já descritos do ancilóstomo distinguem-se com certeza absoluta, tanto
pela forma como pelo estado da segmentação, dos ovos dos outros helmintos e de
todos os elementos morfológicos que podem ser achados em dejeções frescas.

A sua distribuição na massa fecal é quase sempre perfeitamente regular e igual,
porque são misturados ao quimo nas partes superiores do intestino e distribuídos
pelos movimentos peristálticos. Para achá-los, podem-se lavar fragmentos das massas
mais sólidas e examinar o depósito da água empregada; mas é mais conveniente
diluir um pedacinho na água, porque assim se conhece melhor a proporção relativa.
Para um exame mais exato, pode se proceder do modo seguinte: uma parte das
matérias fecais é misturada com três de água, e um decigrama dessa matéria
(cerca de três gotas) é espalhado na lâmina do porta-objeto por meio de uma outra
lâmina. Esta última tem 25 centímetros e está dividida em quadrados de 1 centí-
metro; desse modo cada quadrado corresponde a 4 mg de líquido ou 1mg de mate-
rial fecal. Faz-se então o exame com aumento fraco e determina-se o número
médio por miligrama.

Tomando o peso diário das matérias fecais, chega-se a conhecer exatamente o
número dos ovos diariamente evacuados. No caso de não se ter o peso médio,
pode-se taxá-lo em duzentos gramas.



    189 HELMINTOLOGIA

E. Parona achou num caso em que existiam oitocentos ancilóstomos nas partes
inferiores do intestino duzentos ovos para cada centigrama de fezes; podemos
supor que o número das fêmeas era mais ou menos 480, porque achei a proporção
das fêmeas para os machos como três para dois, examinando trezentos exemplares
eliminados por curas muito bem-sucedidas.

Assim podemos supor que vinte ovos por miligramas correspondem a 480
fêmeas, e um ovo a existência de 24 fêmeas e 16 machos.

Esses números são bastante exatos para nos dar uma idéia da importância desse
exame e das conclusões por ele fornecidas. Para chegar a uma exatidão maior era
necessário determinar a ovulação média diária das fêmeas por uma série de obser-
vações ulteriores.

Determinando assim o número aproximativo dos parasitas acharemos que uma
forma grave da moléstia corresponde na maioria dos casos à presença de alguns
centos de ancilóstomos, e que um número muito reduzido desses não produz senão
sintomas passageiros ou apenas fenômenos locais sem gravidade. Entretanto, raras
vezes encontra-se numa forma grave e bastante característica um número pequeno
de ancilóstomos. Trata-se então em primeiro lugar de excluir complicações que
produzem anemia, como afecções genitais, tuberculose, neoplasmas malignos etc.
Na falta destes e de hemorragias intestinais ou de diarréias crônicas precedentes,
trata-se quase sempre de casos muito inveterados, nos quais os vermes foram expe-
lidos ou pouco a pouco eliminados espontaneamente, enquanto as perturbações
dos sistemas digestivo e vascular resultantes da moléstia não foram mais passíveis
de cura. Os casos em que o diagnóstico fica suspenso são raríssimos, principal-
mente levando em conta o estado de saúde, as condições higiênicas do lugar e os
resultados do tratamento.

As informações sobre a profissão e os costumes dos doentes podem fornecer-
nos importantes indicações. A anemia observada em mineiros e oleiros deve
sempre despertar suspeitas de ancilostomíase, principalmente quando atinge um
grau mais intenso; o mesmo sintoma num habitante de cidade, vivendo em con-
dições higiênicas, será atribuído com maiores probabilidades a uma outra causa
mórbida.

Se, por outro lado, um doente com os sintomas correspondentes nos informa
que costuma beber água de tanques ou córregos, ou que habita um lugar em que os
excrementos humanos são espalhados perto das casas e dos reservatórios d’água,
não nos enganaremos, supondo que sua moléstia seja proveniente do nosso parasita.

A probabilidade cresce se nos consta que na sua família ou entre os vizinhos há
casos análogos à sua moléstia.

A idade do doente deve ser considerada também, visto que casos isolados são
encontrados freqüentemente em crianças que pelos seus hábitos são mais expostas
a contrair os vermes.

O meu doente mais novo tinha um ano, e observei vários casos antes do fim do
segundo ano.

O sexo tem também alguma importância para o diagnóstico, porque uma ane-
mia intensa observada num homem é mais suspeita de ancilostomíase, do que
numa mulher. Os casos também são mais comuns no sexo masculino que, por
certos trabalhos profissionais, é mais exposto a contrair a moléstia.
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Não podemos admitir uma disposição de raça; acha-se o mesmo parasita nos
pretos, como nos brancos; a distribuição variável da moléstia explica-se por condi-
ções extrínsecas e não por diferenças constitucionais. Tive ocasião de observar a
moléstia tanto em estrangeiros (portugueses, italianos e alemães), como em brasi-
leiros brancos, pardos e pretos.

O clima não deixa de ter alguma influência; quando quente e úmido favorece
a propagação da moléstia, quando frio é desfavorável para esta. Nos trabalhos
subterrâneos, feitos numa certa profundidade (horizontal ou vertical) a elevação e
constância de temperatura são importantes fatores de perigo, como ficou provado
de um modo muito instrutivo pela epidemia de São Gotardo.

A conformação física do lugar deve ser considerada de alguma importância,
como ficou exposto acima; mas a natureza química e geológica do terreno não
tem influência alguma sobre o desenvolvimento dessa moléstia, sendo ela encon-
trada em territórios de formações geológicas muito diversas.

A multiplicidade dos casos é característica para a ancilostomíase e sempre é
preciso lembrar-se desta, quando aparece uma anemia endêmica ou epidêmica.
Nas famílias acometidas observam-se freqüentemente todos os estados do processo
mórbido.

Essas diferenças de intensidade devem ser atribuídas a casualidades na infec-
ção e não a uma resistência diversa. Se a doença numa família é limitada aos
indivíduos do sexo masculino, pode-se supor que o lugar da infecção seja distante
da habitação comum; porém, pode acontecer que um dos membros da família,
depois de adoecer em outra parte, transmita indiretamente a moléstia aos que com
ele vivem. Conheço alguns fatos dessa ordem.

Assim tive ocasião de curar um colono pela eliminação completa dos helmintos
algum tempo depois de sua mudança de um foco de infecção para um lugar imu-
ne. Uma criança, nascida ali logo depois, adoeceu no primeiro ano de
ancilostomíase, conquanto nunca tivesse deixado os arredores da casa, nem hou-
vesse outro caso na vizinhança. Não se podia acusar a água de beber; mas antes
da cura do pai existiram todas as condições para o desenvolvimento de numerosas
larvas ao redor da casa, de modo que a criança pôde contrair a moléstia na oca-
sião de brincar no quintal.

Em condições favoráveis pode haver uma retroinfecção mediata porque o do-
ente leva consigo os elementos para formação de um foco de infecção; assim ele
forma um perigo constante não só para os outros, como também para si mesmo.
Pode assim hospedar várias gerações de vermes provenientes umas das outras. Por
essa circunstância não se pode confiar, de um modo absoluto, nesses cálculos que
avaliam a vida parasitária dos vermes pelo tempo em que o portador deixou o
centro de infecção.

Chegamos à descrição da ancilostomíase e principiamos pela anatomia patoló-
gica; porém não podemos deixar de notar que os resultados até hoje obtidos não
nos esclarecem sobre todos os fenômenos clínicos, porque não só o número das
autópsias é muito inferior ao das observações, mas também muitas questões impor-
tantes não foram bastante consideradas no exame patológico.

As autópsias publicadas referem-se em parte a indivíduos falecidos em conse-
qüência direta da ancilostomíase; outras vezes os parasitas foram encontrados
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casualmente e em pequeno número (formando uma complicação de outra molés-
tia), quando apenas tinha produzido lesões localizadas no intestino. Enfim, há
certo número de autópsias referentes à ancilostomíase, mas feitas sem abrir o
intestino por ignorar-se a existência do parasita. À primeira categoria pertencem
as observações feitas por Pruner, Griesinger, Bilharz, Wucherer, Felício dos Santos,
Morelli, Orsi-Grassi, C. Parona, De Maldé, E. Parona, Schönbächler, Graziadei; à
segunda as de Bubini, Sangalli, Heschl e Kundrath, Roth, Bäumler; à terceira as de
Schillinger em Schemnitz. Os resultados da anatomia patológica foram reunidos
nos trabalhos de Wucherer, Leuckart, Bugnion e Bozzolo.

O estado do intestino foi descrito por Billharz, Griesinger, Wucherer, Bozzollo,
E. Parona, Schönbächler, Roth (v. Bugnion) e Bäumler. Acharam os ancilóstomos
agarrados à mucosa ou soltos no intestino, segundo o tempo decorrido depois da
morte; Schönbächler encontrou alguns no piloro, e Parona um grande número
deles no conteúdo estomacal. Porém, o lugar de predileção é o duodeno e o jejuno;
foram algumas vezes encontrados no íleo abaixo da porção média (Roth, Bäumler)
e até no ceco Roth e Bäumler não os acharam no jejuno, talvez por causa do uso
de certos medicamentos e substâncias parasiticidas precedente à morte do doente.

Os pontos de fixação são descritos por Roth como nódulos cinzentos de 0,8 mm
de diâmetro e com um centro vermelho de 0,3 mm, formado de corpúsculos de
sangue, brancos e vermelhos. Notou também as hemorragias puntiformes, já des-
critas por outros autores. Grassi e Parona observaram máculas do tamanho de uma
lentilha com os bordos brancos e elevados e o centro aprofundado e vermelho;
nesse último a mucosa parecia perfurada. Além disso, vários autores citam hemor-
ragias situadas na submucosa, de diâmetro variável (2 a 5 mm Schönbächler, 6 a 8
mm segundo outros autores). Em alguns desses quistos de sangue havia exemplares
de ancilóstomos enrolados, no período de desenvolvimento (Grassi); outros pare-
ciam vazios, sendo às vezes a mucosa perfurada, como se os vermes acabassem
de passar para o intestino. Pelas últimas observações de Grassi, que concordam com
as antigas de Griesinger e Billharz, parece provado que o ancilóstomo passa certo
período nesses quistos sangüíneos submucosos. Estes às vezes são bastante grandes
para serem visíveis do lado peritoneal do intestino. Enfim foram encontradas pig-
mentações de vários tamanhos, que devem ser consideradas como resíduos das
hemorragias descritas.

Em preparações conservadas no álcool e no líquido de Müller, que tive ocasião
de estudar em Turim, não observei pigmentações; mas achei nas mucosas estoma-
cal e intestinal, muito espessadas, numerosas depressões do tamanho de uma lentilha
e pouco profundas, que provavelmente correspondiam ao ponto de fixação dos
vermes.

A mucosa do estômago é descrita por Wucherer, como sendo espessada e
amolecida; uma dilatação geral desse órgão foi notada por Graziadei, e Roth achou
uma gastrite com erosão hemorrágica. Grassi e E. Parona citam manchas cor de
ardósia, palidez da mucosa, mucosidades abundantes, espessamento das paredes
e dilatação geral do estômago.

No intestino muitos autores acharam muco abundante, às vezes tinto de sangue,
raras vezes extravasões copiosas (Griesinger). Roth achou pequenas ulcerações do
tamanho de uma cabeça de alfinete no duodeno. Também a mucosa intestinal foi
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vista espessada; Bäumler a descreve como inchada no jejuno e em parte no ílio. E.
Parona nota infiltração dos folículos solitários e das placas de Peyer, como no
princípio do tifo abdominal; Roth também observou um espessamento das placas
de Peyer. Wucherer viu palidez da mucosa e estreitamentos circunscritos dos in-
testinos delgados, deixando o canal reduzido à grossura de um dedo, Felício dos
Santos diz haver achado uma vez um estreitamento igual no cólon. Num caso
complicado de tubérculos pulmonares, Bäumler notou degeneração amilóide nas
vilosidades intestinais. Parona menciona uma hipertrofia das glândulas linfáticas
do mesentério; Wucherer achou, além disso, um exsudato gelatinoso, causando
aderências extensas entre as alças do intestino delgado e do cólon.

O baço foi encontrado com volume normal (Souza Costa, Orsi, Schillinger) ou
reduzido (Wucherer e outros). Nos casos em que o volume foi aumentado, não se
pode excluir uma complicação palustre. De Maldé achou-o enrugado, coberto
de algumas manchas tendinosas, e o parênquima vermelho escuro e amolecido. A
degeneração amilóide foi raras vezes observada.

O fígado foi achado normal e apenas anêmico (Jobim Souza Costa, Schillinger,
Wucherer) ou reduzido (Wucherer) ou com degeneração gordurosa pouco pronun-
ciada (De Maldé e outros) ou amilóide (vários autores).

Os rins apresentaram fenômenos parecidos; anemia com degeneração amilóide
(vários autores); esta última, combinada com degeneração gordurosa, no caso com-
plicado de Bäumler, Graziadei observou intumescimento por infiltração da subs-
tância cortical. Schillinger achou uma vez um certo grau de atrofia, outras vezes
o parênquima áspero ao tato.

O coração apresenta alterações cujas descrições são assaz concordantes. O
parênquima, murcho e frouxo, muito anêmico (vários autores) principalmente nas
camadas internas, onde às vezes parece amarelado (De Maldé). O seu tamanho às
vezes é normal; outras vezes há algum aumento difuso (Wucherer, Orsi) sem
espessamento das paredes do ventrículo esquerdo (Bäumler). Em outros casos esta-
va muito hipertrofiado e dilatado, principalmente na sua parte esquerda (Schillinger
e mais autores). O endocárdio e as válvulas foram encontradas adelgaçadas por
Graziadei; outras vezes espessadas e esbranquiçadas (segundo Leuckart). A maior
parte das vezes estão normais.

Bozzolo nota manchas tendinosas sobre o pericárdio visceral e parietal; uma
endarterite da membrana interna da aorta foi indicada por vários autores, mesmo
em adolescentes (Bozzolo). No interior do coração acharam pequenos coágulos
de consistência mole e de cor escura (vários autores) ou um líquido seroso ver-
melho claro, contendo poucos corpúsculos vermelhos e brancos (Leuckart); as
veias foram encontradas vazias.

Outros fenômenos freqüentemente observados são: anemia muito pronunciada,
facilmente apreciável na pele, nos músculos (Orsi), nas meninges (Wucherer), no
cérebro, na glândula tireóide, na mucosa da laringe (Orsi), nos pulmões (Schillinger)
e nos órgãos já citados; hidropisia extensa, principalmente sob a forma de anasarca,
às vezes de hidrotórax, hidropericárdio e ascite.

Foram mencionados também edemas das meninges e do cérebro (Orsi), assim
como dos pulmões.
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Dos fenômenos gerais acho citados: emagrecimento módico, flacidez da mus-
culatura e diminuição do tecido adiposo subcutâneo. Esse último, porém, pode ser
bastante desenvolvido (Wucherer, De Maldé) e até profuso (Orsi). Graziadei obser-
vou um acúmulo considerável de gordura no mediastino anterior.

As causas da morte observadas são: edema meningeano e cerebral (Orsi), he-
morragia intestinal (Griesinger); na maioria dos casos acha-se edema pulmonar,
resultante da insuficiência do coração.

As complicações mencionadas são: tuberculose dos pulmões (Schillinger,
Bäumler), caquexia paludosa (vários autores), bronquite pútrida com gangrena do
pulmão, fleimão seguido de foco gangrenoso no cérebro (Roth), outros vermes
intestinais (vários autores).

Aqui termina a enumeração dos fenômenos observados no exame anatomo-
patológico; alguns desses, mencionados uma só vez, provavelmente não perten-
cem à ancilostomíase; outros precisam de confirmação ulterior. Infelizmente entre
essas autópsias, ainda pouco numerosas, a maior parte não se refere a casos puros
de anemia parasitária; muitas foram feitas com pouco cuidado e nenhuma está
completa. Podemos dizer que o exame minucioso de um caso bem adiantado
podia fornecer-nos mais esclarecimentos do que todas as autópsias referidas. Pode-
mos esperar que os casos fatais ficarão mais raros no futuro; por isso é preciso
empregar uma atenção especial nas ocasiões oferecidas para exame necroscópico.

Assim mesmo nos é lícito tirar conclusões importantes, das quais mencionare-
mos as seguintes:

1) Na presença do ancilóstomo existem, no intestino, lesões locais, a
saber: equimoses de vários tamanhos na mucosa e submucosa e até
hemorragias consideráveis.

2) Num certo número de casos há alterações da mucosa gastrintestinal,
correspondentes a um catarro crônico com hipersecreção na mucosa.

3) Em conseqüência dos fenômenos localizados observa-se depaupe-
ramento do sangue, acompanhado muitas vezes de dilatação e
hipertrofia do coração.

4) O organismo reage muitas vezes por uma perversão da nutrição ge-
ral, documentada por processos de atrofia e de degeneração em vários
órgãos.

Deixando a anatomia patológica, trataremos agora dos fenômenos clínicos.
Os sintomas da ancilostomíase são em parte de natureza objetiva; em parte só

podem ser percebidos pelo doente.
Esses últimos costumam aparecer mais cedo e com mais freqüência e por isso

são de maior valor para o diagnóstico; conforme sua natureza, indicam uma afecção
local nos órgãos digestivos, perturbação da circulação ou um padecimento de
todo o organismo. Sucedem-se nessa ordem e são acompanhados ou seguidos por
fenômenos objetivos que se tornam mais apreciáveis à medida que a moléstia
aumenta de duração e de intensidade.

Os sintomas observados nos órgãos digestivos prevalecem pela sua freqüência
e por isso devem ser examinados e considerados com cuidado especial pelo médico
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que clinica em lugares infectados de ancilóstomos. Muitas vezes é só desses sinto-
mas que o doente se queixa, e a condição absoluta de uma cura rápida é o diag-
nóstico bem feito; é muito raro que faltem completamente, mas às vezes são tão
pouco intensos que é preciso chamar a atenção do doente para eles.

Talvez o mais comum dos sintomas locais seja uma sensação dolorosa no
epigástrio.  Em quarenta casos, examinados com cuidado especial, foi encontrada
32 vezes (80%); desses doentes, 27 apresentaram-na espontaneamente, mas foi
aumentada pela pressão e cinco vezes apenas esta era necessária para provocá-la;
em dois casos as dores eram pouco pronunciadas e intermitentes. Com essa sensa-
ção nota-se freqüentemente o meteorismo habitual da mesma região (28 sobre 40).

Depois das refeições aparecem sensações de peso com eructação de gases; em
alguns casos a existência de processos de fermentação anormal é acusada por
piroses mais ou menos intensas.

Outro sintoma freqüente é o vômito, observado em quase metade dos casos; é,
porém, raro que este apareça com regularidade em horas determinadas. Às vezes
(em 2 sobre 40) nas matérias vomitadas encontram-se vestígios de sangue, poucas
vezes este aparece em quantidade maior, vermelho ou em massa cor da borra de
café. Em geral o vômito contém mucosidades abundantes ou massas alimentares,
segundo o estado de jejum ou de repleção do estômago. Pelo exame microscópico
dessas massas, têm-se encontrado ovos de ancilóstomos, porém raras vezes. Num
caso por mim observado, em que havia uma dilatação pronunciada do estômago,
verifiquei a Sarcina ou Merismopedia ventriculi em grande quantidade.

Ainda não se fizeram estudos químicos da secreção gástrica nessa moléstia; é
provável que em certos casos haja diminuição do ácido clorídrico.

O estômago acha-se às vezes bastante aumentado de volume, como se verifica
pelos métodos conhecidos; raras vezes existe uma verdadeira dilatação ou antes
insuficiência desse órgão, provocando os fenômenos característicos. Algumas
vezes há cardialgia intensa.

O apetite mostra várias modificações, tanto quantitativas, como qualitativas;
raras vezes é completamente normal. Freqüentemente acha-se aumentado; às vezes
exagera-se a ponto de haver uma verdadeira bulimia; outras vezes observa-se
diminuição e até anorexia absoluta, acompanhada de náuseas contínuas. Esse
último estado correspondente ao período final e o primeiro ao princípio da molés-
tia. São separados por um período freqüentemente observado, em que há uma
alteração contínua entre os dois extremos.

As perturbações do apetite são muitas vezes acompanhadas de uma ligeira
estomatite catarral, na qual a língua apresenta uma camada de saburra esbranquiçada.
Uma só vez observei uma estomatite intensa com mau hálito que só desapareceu
depois da eliminação dos vermes. Em certos casos há também hipersecreção sali-
var. Não são raras as alterações qualitativas do apetite com predominância de gos-
tos extravagantes. Assim, há pessoas adultas e inteligentes que não podem resistir à
tentação de comer milho verde ou frutos não maduros, ao passo que rejeitam os
alimentos cotidianos. Preferem em geral comidas ácidas, raras vezes têm inclina-
ção para os alcoólicos, os quais por via de regra aumentam os sintomas da moléstia.

Um fenômeno mais raro é a verdadeira alotriofagia, na qual os doentes inge-
rem vários objetos não alimentares, por exemplo: giz, lã, papel, penas etc. Foi
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observada por vários autores como Volpato, Wucherer, Saint-Vel, Jobim e outros.
Só uma forma dessas me ocorreu assaz freqüentemente, a geofagia. Esse fenômeno
singular é muito comum nas crianças opiladas, tanto brancas, como pretas. Na
época da puberdade (Wucherer) ou talvez antes, numa época, em que a inteligên-
cia se acha mais desenvolvida e em que há mais liberdade pessoal, esses hábitos
costumam ser abandonados. Em adultos nunca os notei, se não em pretos e nestes
são também mais raros do que na infância. É verdade que a maior parte dos doen-
tes são propensos a ocultar essa perversão do apetite. Alguns dizem que a satisfa-
zem aspirando apenas o cheiro da terra. Que a geofagia pode chegar a tornar-se
um hábito irresistível vê-se em crianças escravas, que às vezes não se pode deter
mesmo por meio de castigos severos; Saint-Vel cita o exemplo de uma criança
preta que se levantou do seu leito de agonia para satisfazer mais uma vez essa
triste inclinação.

Não pude convencer-me de que na geofagia haja escolha da terra. Os doentes
ingerem o húmus, como o barro que tiram até das paredes e do assoalho das casas de
taipa. Alguns chegam a comer pedaços de tijolo. É claro que tais costumes facilitam
a importação de novos parasitas; porém não é lícito concluir que a geofagia seja
primitiva e a ancilostomíase uma mera conseqüência; pelo contrário, a primeira é
com toda certeza apenas um sintoma quase patognomônico da última.

É verdade que alterações e caprichos do gosto, conhecidos sob os nomes de
pica ou malacia, são encontrados também em outros estados, por exemplo: na
histeria e principalmente na cloreose e na prenhez. Nesses casos encontra-se
também a geofagia, mas esse fenômeno é demasiadamente raro para invalidar a
regra de que, pelo menos em regiões infectadas, na geofagia deve sempre ser
suspeitada a presença dos ancilóstomos.

Todavia, não consideramos estas a causa direta, mas sim o estado anêmico por
eles produzido. Talvez o aumento da fome represente um papel importante na
geofagia, porque se trata quase sempre de doentes que não podem satisfazer esse
desejo a cada momento, porém não podemos prescindir de uma perversão especial
do gosto, pois, ao que se sabe, a geofagia não se encontra em outras moléstias
produzindo bulimia, como por exemplo: na diabete, embora fosse observada muitas
vezes em crianças.

Em relação à geofagia de populações inteiras, descrita por Humboldt, parece
tratar-se, pelo menos na maioria dos casos, de outras condições, sendo a geofagia
limitada a certas qualidades escolhidas e não acompanhada de sintomas mórbi-
dos. Contudo, convém notar que as nações incultas não têm essa repugnância de
substâncias terrosas inerente ao nosso paladar mais refinado. Também valeria a
pena examinar se esse modo singular de alimentação favorece o desenvolvimento
dos vermes intestinais e se há provas em que só os doentes comem terra, fato que
indicaria a existência da ancilostomíase.

Passando à descrição dos sintomas intestinais, mencionaremos, como perturba-
ção funcional mais freqüente, a constipação franca; principalmente nos casos de
duração e intensidade média, poucas vezes falta, ao passo que os casos ligeiros
muitas vezes não mostram alteração nesse sentido. Essa constipação é muito re-
belde aos purgativos e pode produzir grande acúmulo de matérias fecais; os doentes
acusam-na como sintoma muito incômodo cuja remoção traz um grande alívio.
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Outro sintoma mais raro é constituído pela diarréia, que foi observada mais ou
menos na terça parte dos casos; esta muitas vezes é apenas intercorrente e aguda
e por isso de pouco valor sintomático. Só oferece um interesse especial quando é
crônica ou freqüentemente repetida. Uma alternação da diarréia e constipação,
que podemos designar como função irregular do intestino, é característica de cer-
tos casos, ou antes, de certos períodos da moléstia.

Diarréias crônicas, de bastante duração e intensidade, são raras, porque
correspondem aos últimos estados. Se alguns autores consideram-nas freqüentes
(epidemia de São Gotardo), é isso em razão do fato de terem observado uma
proporção grande de casos adiantados. Essas diarréias têm conseqüências graves,
tanto mais que são quase sempre acompanhadas de falta de apetite, ao passo que
na constipação crônica pode manifestar-se um aumento deste.

As fezes muitas vezes nada revelam de particular para o exame microscópico,
principalmente nos primeiros períodos da moléstia; mais tarde, além de alterações
de consistência, deixam ver uma grande proporção de partículas não digeridas e
mucosidades, apresentando às vezes vestígios de sangue. Essa digestão incompleta
é tanto mais notável quanto freqüentemente a passagem pelo intestino é muito
demorada e indica pouca aptidão deste último para a elaboração e absorção dos
alimentos.

O muco não se acha somente no enduto das fezes, mas também contido em
partículas de tamanho variável na massa destas, o que indica que provém em parte
das porções superiores do intestino.

O sangue observa-se misturado em pequenas quantidades com o muco ou com
as fezes (sólidas ou líquidas); nesse último caso aparece com cor de borra de café; às
vezes há evacuação de grandes quantidades de sangue líquido, como nas hemorra-
gias do tifo abdominal. Essas perdas de sangue podem passar despercebidas; mas,
quando são maiores ou repetidas, traem-se logo por uma anemia mais profunda.

A maior parte dos autores considera essas hemorragias como um fenômeno raro;
porém, segundo as minhas observações, são encontradas numa proporção assaz grande
dos casos crônicos, mas quase sempre com intervalos grandes; por isso, em vista da
pequena demora dos doentes nos hospitais, aí são raras vezes observadas.

Dos quarenta doentes acima mencionados, sete disseram terem evacuado san-
gue durante a sua moléstia. É verdade que nestes quase sempre a moléstia datava
de muitos anos. Três vezes havia apenas vestígios de sangue; em duas outras
manifestava-se por evacuações pretas, sólidas ou líquidas; uma vez o doente
evacuou massas cor de borra de café, e na última vez observou-se uma copiosa
evacuação de sangue líquido. Essas hemorragias às vezes foram referidas a
hemorróidas, cuja existência nunca pude verificar.

Pequenas quantidades de sangue, derramado nas partes superiores do intestino,
não podem ser reconhecidas pelo exame macroscópico, nem provavelmente pelo
microscópico; mas talvez se possa reconhecê-las por meio de reações químicas.

Temos de citar mais um elemento singular, encontrado nas fezes, a saber: cris-
tais microscópicos de forma característica. Perroncito parece ter sido o primeiro
que os observou e julga que são um elemento constante. Bäumler, que já os tinha
encontrado numa colite, foi quem primeiro os considerou como cristais de Charcot
ou de Biermer.
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Eu mesmo achei-os em grande quantidade no primeiro caso que examinei nas
parcelas de muco transparente. Fiquei imediatamente impressionado pela sua seme-
lhança com os cristais de Charcot e convenci-me, pelas reações químicas, da sua
identidade. Como as outras observações não me eram conhecidas, examinei mais
uma série de casos nesse sentido, mas não pude verificar a constância desse fenô-
meno. Os mesmos cristais foram achados no sangue leuquêmico; também é co-
nhecida a sua freqüência na expectoração dos asmáticos; não tem, portanto,
um valor patognomônico.

Afora as perturbações funcionais, notam-se também dores abdominais. Há prin-
cipalmente duas regiões onde se costumam observá-las, a saber: uma zona da
largura da mão situada imediatamente abaixo do fígado, à direita e à esquerda do
epigástrio.

As dores nessas regiões são descritas como pungentes ou mordentes; raras
vezes como sensação de constrição ou de ardor. Quase sempre são espontâneas;
mas algumas vezes são provocadas somente por pressão. Na maioria dos casos, os
dois lados são dolorosos; quando é um lado só, mais vezes o direito do que o
esquerdo. Essas dores assim localizadas são muito características, porque não só
aparecem muito cedo e existem na maioria dos casos, como também não se encon-
travam senão em poucas outras moléstias, fáceis de excluir-se. As regiões dolo-
ridas são quase sempre afetadas de meteorismo que se confunde com o do epigástrio.
É um erro muito elementar, mas ainda assim freqüente, qual o de colocar-se a sede
dessas dores no fígado; para evitá-lo, basta lembrarmo-nos da anatomia normal e
empregar a percussão e a palpação.

Em casos intensos a região sensível é mais vasta compreendendo outras partes
do abdome, como a região umbilical ou íleo cecal, ou, o que é mais comum, todo
o abdome está dolorido, sensível à pressão e meteorizado. São esses os casos mais
afetados da diarréia crônica.

Cumpre-me mencionar mais um fenômeno ainda não apontado e que, em mais
de 250 casos, não notei senão quatro vezes: consiste em uma peritonite circunscrita
com pouca reação geral. Assim podem faltar os vômitos, o meteorismo e as altera-
ções de temperatura, de modo que o doente nem chega a ir à cama. Não há
derramamento, mas sim exsudatos palpáveis sobre e entre as alças intestinais.
Esses fenômenos podem desaparecer em poucas semanas com um tratamento racio-
nal e por isso se distinguem dos da peritonite tuberculosa; mas é lícito supor que
ficam aderências extensas. Num desses casos a peritonite foi acompanhada de
uma infiltração flegmonosa properitoneal por cima da sínfise; porém houve
reabsorção sem formação de abscesso.

Procurando, guiado pelas observações descritas, esclarecer-nos sobre os pro-
cessos patológicos correspondentes a esses sintomas e tomando em conta nossos
conhecimentos do parasita e das lesões anatômicas, chegamos ao resultado se-
guinte: as dores epigástricas referimo-las ao estômago, principalmente em sua
parte inferior; julgamos que se trata do mesmo processo observado também em
doentes febris, anêmicos ou depois de uma indigestão. Existe antes uma lesão
funcional, um embaraço gástrico, do que uma alteração profunda, porque vemos
muitas vezes a aplicação de remédios purgativos e anti-helmínticos seguida de
melhoras imediatas. É provável que a primeira causa seja uma anomalia de secreção
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do suco gástrico que torna difícil a digestão dos alimentos muitas vezes ingeridos
em grandes quantidades. Há, porém, casos em que as perturbações gástricas são
mais intensas e não cedem com tanta rapidez. Nesses doentes há falta de apetite,
vômitos mucosos, mesmo em jejum, e um aumento apreciável do volume do estô-
mago. Aqui pode supor-se a existência de gastrite crônica correspondendo às
observações atônicas.

As dores epigástricas do lado esquerdo, pelo menos em parte, podem ser refe-
ridas também ao estômago, mas as do lado direito só podemos atribuir a certas
regiões do intestino. Excluímos o cólon, porque não há sensibilidade da parte
ascendente e descendente deste. O mesmo acontece quanto às porções móveis do
intestino delgado, porque uma dor localizada nelas não poderia ter uma sede tão
fixa e tão constante. Por isso estas sensações só podem ser colocadas no duodeno
e na parte superior do ílio, cuja situação profunda nos explica por que a dor não é
aumentada  pela pressão. Esses sintomas correspondem aos observados em casos
de úlcera duodenal. Constatei, por numerosas experiências, que essas dores de-
pendem da presença dos ancilóstomos e desaparecem imediatamente depois de
uma aplicação bem-sucedida de anti-helmínticos, mesmo antes de serem evacua-
dos os vermes. Quando as dores persistem, pode-se concluir que uma parte dos
vermes, embora pequena, não foi eliminada, o que pode ser verificado pela pre-
sença dos óvulos nas fezes.

A prisão de ventre é explicada em parte pela ingestão de grandes quantidades
de alimentos pouco digestíveis, muito freqüente no Brasil; talvez se possa acusar
também uma diminuição dos elementos da bílis, aos quais se atribui a aceleração
dos movimentos peristálticos; finalmente essa constipação crônica, muito comum
nas outras formas de anemia, pode ter outra razão desconhecida ainda.

Quando há evacuação de muitas mucosidades e de alimentos pouco digeridos,
podemos supor uma forma particular de catarro intestinal crônico. Talvez a exis-
tência de cristais de Charcot deva ser considerada como outra prova deste.

As diarréias intermitentes ou contínuas indicam um estado mais grave ainda.
Nesses casos devemos suspeitar degeneração amilóide da mucosa intestinal, assim
como infiltração e ulcerações foliculares.

Em certos casos em que há hemorragias profusas é lícito supor a existência de
verdadeiras úlceras.

As peritonites adesivas, observadas por mim em doentes e por Wucherer no
cadáver parecem provar que há processos inflamatórios da parede intestinal que
podem implicar até a membrana serosa.

Não temos fatos clínicos para supormos afecções espontâneas dos órgãos ane-
xos ao tubo digestivo.

Para o lado do fígado não se nota nem dor nem icterícia, e as pequenas varia-
ções dos limites do mesmo apenas indicam alguma diminuição ou aumento de
volume que, de combinação com outros sintomas, podem levar-nos à hipótese de
degeneração gordurosa ou amilóide, de congestão ou atrofia consecutiva.

Deixemos agora os sintomas do aparelho digestivo para ocupar-nos dos interes-
santes, embora complicados, fenômenos do aparelho vascular.

Considerando em primeiro lugar o coração, encontramos principalmente dois
sintomas subjetivos muito freqüentes: palpitações e sensação de dor.
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A queixa de palpitações incômodas é tão freqüente, que a achei quase em 80
por cento dos casos observados; são encontradas sempre nos casos algum tanto
adiantados. No princípio sobrevêm só depois de esforços consideráveis; passado
algum tempo, bastam trabalhos leves ou ligeiras emoções para provocá-las e em
casos extremos existem até no estado de repouso. Essas palpitações são acompa-
nhadas na maioria dos casos de verdadeiras sensações dolorosas, prolongadas,
ocupando a região precordial de um modo difuso. Têm caráter variável, sendo
descritas por uns, como dores surdas e por outros, como sensação de ardor e de
pontadas. Não há irradiação e distinguem-se por isso dos aneurismas e das anginas
de peito. Pela sua freqüência representam um fenômeno importante, recordado na
designação popular mal-coeur (mal do coração). Essas sensações percebidas pelos
doentes não são destituídas de fundamento objetivo, como verificamos pelo exame
deles, quando acabam de fazer um esforço (por exemplo: subir uma escada).
Notamos neste caso, de um lado aumento de intensidade, de outro lado acelera-
ção de ação cardíaca, que podem atingir os graus máximos.

Concluímos que o coração precisa de esforços extraordinários para satisfazer
ao aumento de trabalho exigido por essas ações musculares.

Essa exageração da função cardíaca tem como conseqüência fadiga do órgão
esforçado, cujo grau maior se manifesta por sensações de dor. Podem comparar-se
com as dores musculares que sobrevêm depois de uma viagem a pé ou a cavalo ou
depois de exercícios de remar, de ginástica etc.; tem a particularidade de apare-
cer apenas depois dos esforços, mas acabados estes, podem perdurar e até aumentar
por algum tempo.

Examinando o doente depois de descansado, pela inspeção e palpação, como
pela percussão e auscultação, em alguns não encontramos fenômenos anormais
para o lado do coração; em outros notamos várias alterações mais ou menos pro-
nunciadas. Quanto à impulsão da ponta do coração, podemos observar anormali-
dades de intensidade e de localização, ou de ambas. No primeiro caso observa-
mos que a área da impulsão é mais extensa; pode haver uma protusão dessa região
e de toda a área precordial. A ponta do coração pode bater mais a esquerda,
passando até a linha papilar, e mais para baixo no sexto espaço intercostal, raras
vezes na sétima costela. Em alguns doentes há vibrações ou mesmo uma pulsação
em toda a área precordial.

Da freqüência das pulsações trataremos mais tarde.
Pela palpação notamos o alargamento e a exageração da intensidade da impulsão

cardíaca e vibrações em várias partes da área precordial, correspondentes às vál-
vulas. No repouso muitos casos não oferecem fenômenos sensíveis à palpação.

Pela percussão se pode verificar às vezes aumento da área precordial, princi-
palmente para a esquerda, o que, combinado com os fenômenos de auscultação e
de palpação descritos, indica aumento de volume da parte esquerda do coração,
porém os limites podem ser ampliados também para a direita, chegando à obscu-
ridade absoluta até além do bordo direito do externo. Todavia, os casos em que
não há modificação da área precordial constituem a maioria.

Pela auscultação notamos alterações dos ruídos do coração em relação à fre-
qüência, à intensidade e às propriedades acústicas.
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Da freqüência das contrações cardíacas trataremos juntamente com a descri-
ção do pulso e examinaremos os outros caracteres em cada um dos tempos da
evolução.

O primeiro ruído pode ser normal; às vezes é mais ou menos reforçado, em
alguns casos até o ponto de tornar-se perceptível a alguns pés de distância. Por outro
lado pode ser enfraquecido na assistolia que sobrevém nos últimos períodos da molés-
tia. Numa porcentagem considerável o ruído é mais ou menos impuro: observam-se
todos os estados de um ruído um pouco protraído até a um sopro pronunciado e
prolongado que não cede pela intensidade aos observados em lesões valvulares.

O sopro pode existir somente no ápice ou na base do coração, sendo substi-
tuído em outros lugares por um ruído protraído e indistinto; outras vezes percebe-se
este em toda a região precordial. Pode haver também uma alteração de ruído
protraído e sopro ou este último pode desaparecer, quando as contrações aumen-
tam de freqüência.

O segundo ruído cardíaco pode também ser reforçado, normal ou enfraquecido,
e isto nas mesmas condições que o primeiro ou de modo independente. Se o sopro
sistólico é muito acentuado, o ruído diastólico pode desaparecer de todo ou so-
mente na aorta. Quando é acentuado, percebe-se essa exageração, principalmente
no lugar onde se costuma fazer a auscultação da válvula pulmonar. Segundo
Leuckart e Heller, o segundo ruído pode ser percebido isoladamente a distância.
Nunca pude ouvi-lo de longe, senão junto com o primeiro; é muito excepcional
ser substituído por um sopro.

Considerando agora os fenômenos vasculares, principiaremos pelo estudo do
pulso que pode apresentar alterações diversas. Quanto à freqüência, raras vezes é
normal; quase sempre é alterada no sentido do aumento. Pode atingir a cifras
máximas, seja mesmo no descanso, seja só depois de esforços; estes produzem
quase sempre uma aceleração considerável. A média de 36 casos de vários graus
de intensidade e de diferentes idades deu pelo pulso contado no repouso 98
batimentos por minuto. O ritmo do pulso pode também ser perturbado. Assim um
fenômeno bastante freqüente consiste em uma intermitência que costuma sobrevir
com muita regularidade. A supressão, que se dá tanto no coração como na artéria,
é observada freqüentemente entre a 10ª e a 15ª pulsação; quando percebida pelo
doente provoca uma sensação penosa.

Outro fenômeno, às vezes encontrado, consiste numa variação irregular de
pulsações breves e longas, fortes e fracas. Nesses casos a freqüência das contra-
ções acha-se aumentada, contando-se no coração; na artéria pode parecer normal,
porque uma parte delas não é percebida.

O caráter do pulso é freqüentemente alterado: às vezes pequeno, breve,
compressível, podendo mesmo ser filiforme; outras vezes a onda arterial é ampla,
mas de pouca duração (em razão da grande freqüência); percebe-se como o
ventrículo dilatado projeta uma quantidade maior de sangue num espaço de tempo
mais breve. O dedo sente um batimento rápido e uma elevação considerável; mas
a artéria não é dura, nem resiste à compressão. Esse pulso breve, cheio e compres-
sível é muito comum e característico de um certo período. Às vezes observa-se o
dicrotismo. (A descrição refere-se ao estado de repouso; os esforços tornam o pulso
mais cheio e mais duro.)
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Essas ondas grandes e rápidas traem-se à inspeção por uns batimentos exage-
rados, visíveis principalmente na carótida e muitas vezes percebidos pelo doente.
Pela auscultação ouve-se no decurso das artérias maiores ruídos ou sopros sistólicos,
podendo às vezes ser percebidos mesmo nas pequenas ramificações até certa dis-
tância. Observei um caso, em que se podia colocar o estetoscópio em qualquer
parte da cabeça, ouvindo sempre um forte sopro sistólico; em outro doente o mesmo
se dava em toda a região hepática. Às vezes há um sopro arterial distinto na
artéria, mas imperceptível no coração; porém na maioria dos casos há coincidên-
cias entre os sopros cardíacos e arteriais.

No sistema venoso nota-se num certo número de casos uma forte distensão das
veias jugulares; muitas vezes apresentam ondulações, porém uma verdadeira pul-
sação é raríssima. Na auscultação (evitando uma rotação lateral da cabeça) ouve-
se mais ou menos, na metade dos casos, ruído de corrupio (bruit-de-diable); na
maioria deles é observado nos dois lados, mas pode ser observado isoladamente,
tanto à esquerda como à direita. Pode também ser intermitente ou contínuo; às
vezes é muito fraco, mas aumenta de intensidade pela rotação da cabeça. Outras
vezes é muito intenso, comunicando-se as regiões vizinhas, de modo a ser perce-
bido até no segundo espaço intercostal dos dois lados, do que podem resultar
enganos para a auscultação do coração. Esse fenômeno pode também ser observado
pela palpação sob a forma de frêmito.

Os ruídos vasculares, tanto arteriais como venosos, podem ser percebidos pelo
doente. Repetidas observações me convenceram de que os zunidos dos ouvidos,
tão freqüentes nessa moléstia, sempre resultam de ruídos vasculares exagerados;
quando são contínuos, como os produzidos por uma cachoeira, existe o ruído de
corrupio; outras vezes o doente descreve perfeitamente o sopro intermitente dos
ruídos arteriais sistólicos.

A exposição dos sintomas cardíacos e vasculares nos apresenta os fenômenos
encontrados num grande número de observações clínicas. Pela variação e falta de
constância desses fenômenos fica explicado porque há tanta contradição entre os
autores, principalmente os que observaram poucos casos ou não fizeram estudos
minuciosos dessa parte interessante da sintomatologia.

Sem entrar ainda em particularidades, creio dever distinguir quatro grupos de
fenômenos, cuja discriminação nos dá uma explicação dos sintomas observados.
Esses grupos quase sempre são combinados por vários modos e só podem ser distin-
guidos por um exame atento.

No primeiro grupo entram os fenômenos observados nos casos em que os órgãos
da circulação parecem normais, a saber: um certo eretismo da ação cardíaca
manifestado pela freqüência aumentada das pulsações.

O segundo grupo é formado pelos fenômenos de dilatação e de hipertrofia do
coração (principalmente da sua parte esquerda), prevalecendo ora uma, ora outra.
Manifestam-se pelo aumento da área obscura, pelo reforço, pelo alargamento e
deslocação do impulso do ápice, pela protusão e pulsação da região precordial em
sua totalidade, pelos ruídos cardíacos e arteriais exagerados, pelo pulso e outros
fenômenos dessa categoria.

No terceiro grupo colocaremos os sinais que provam uma oclusão imperfeita
das válvulas auriculoventriculares de ambos ou de um só lado, a saber: um sopro
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contínuo, prolongado, com ausência do segundo ruído, ou sopro sistólico sobre a
válvula mitral e acentuação do segundo ruído pulmonar, acompanhado às vezes
de aumento da área obscura para o lado direito. O pulso tem os caracteres obser-
vados nas lesões cardíacas correspondentes, porém uma freqüência média consi-
deravelmente aumentada.

No quarto grupo reúno os sintomas que provam uma degeneração do parênquima
cardíaco; pulso intermitente, irregular, pequeno, de freqüência exagerada, ruídos
cardíacos fracos, impulsão cardíaca imperceptível etc.

Tornando agora a considerar os vasos mínimos e os capilares, ocupar-nos-emos
do seu grau de plenitude e das propriedades do conteúdo, que determinam a cor
geral da pele e das mucosas. Como fenômeno primitivo e mais comum, nota-se
um empalidecimento progressivo. Nos casos menos graves este pode escapar à
observação, porque se torna apreciável somente depois de um repouso prolonga-
do, ao passo que os doentes depois dos mais insignificantes esforços apresentam a
cor normal das mucosas e até às vezes injeção vascular das faces e dos pavilhões
das orelhas. As partes que mais se prestam para observar-se o progresso da anemia
são as mucosas dos lábios, da boca e da faringe, as conjuntivas e as unhas; devem
ser considerados um a um e depois comparados para evitar enganos.

Assim o saco conjuntival parece muito apropriado ao estudo de pequenas dife-
renças, porque se pode distinguir um a um os pequenos vasos sangüíneos; mas a
injeção é muito diferente, até em pessoas sadias, e pode ser exagerada pelas
freqüentes irritações mecânicas ou inflamações crônicas.

Nos lábios e nas unhas a temperatura exterior pode influir de um modo
perturbador, e no exame da face interna dos lábios pode-se aumentar a anemia
pela tensão que acompanha facilmente a inversão destes. Contudo, levando em
conta essas circunstâncias, é possível reconhecer-se as diferenças bem pequenas,
tanto no progresso, como na diminuição da anemia.

No decurso da moléstia as mucosas, apresentando injeção difusa (como o bor-
do labial), tornam-se mais pálidas; nas que apresentam uma arborização vascular,
como a conjuntiva, o número dos pequenos vasos diminui; a pele exterior perde o
matiz róseo. A conjuntiva bulbar empalidece em primeiro lugar, pouco a pouco
todo o saco conjuntival perde a vascularização e torna-se cor de leite ou branco
amarelado. Nos lábios, o limite da pele e da mucosa torna-se menos distinto,
porque o bordo externo é descorado em primeiro lugar; na abóbada palatina, na
língua etc., apenas distinguem-se os vasos maiores sobre o fundo esbranquiçado.
Nos graus extremos todas as membranas visíveis tomam uma cor igual, completa-
mente pálida, que nos indivíduos louros é de um branco puro; nestes últimos as
aréolas do peito podem apresentar a cor da pele. Os pavilhões das orelhas e as
asas nasais parecem quase transparentes, cor de cera; as unhas níveas, assim como
as escleróticas, se estas não apresentam um matiz azulado pela transparência do
pigmento coroideano, como acontece nos indivíduos morenos. Os doentes em tais
condições assemelham-se a cadáveres, dos quais, no sono, apenas se distinguem
pelos movimentos respiratórios.

A pele das raças pigmentadas torna-se mais clara pela anemia; no preto apare-
ce cinzenta, seca e sem brilho, mas as variações da cor da pele são tantas que é
preferível julgar somente pela cor das mucosas e das unhas.
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Enquanto os indivíduos pouco pigmentados apresentam um branco puro, nos
morenos prevalece um matiz amarelado sujo, principalmente nas regiões expos-
tas ao sol; pode assemelhar-se à coloração produzida pela caquexia paludosa ou
cancerosa.

Em muitos casos há aumento de pigmento cutâneo; observam-se freqüentemente
efélides e até cloasmas extensos, mesmo nos homens. Às vezes existe uma grande
mancha pigmentar, de forma redonda, em ambas as faces, enquanto o resto da
pele apresenta uma pigmentação aumentada. Por esse matiz amarelado explica-
se o nome amarelão, muito usado no Brasil.

As alterações do fundo do olho mereceriam um estudo mais completo. Sabe-
mos apenas que os vasos, principalmente as artérias, tornam-se mais estreitos e a
papila mais pálida.

Ao lado da palidez das membranas observa-se outro fenômeno notável – a
cianose. Como é sempre acompanhada de anemia pronunciada, toma um caráter
especial. As mucosas e as unhas, assim como as veias às vezes bastante cheias,
têm uma cor antes arroxeada do que azulada. Nesses casos também a pele exterior
tem um matiz um tanto lívido.

Tirando um pouco de sangue do dedo, nota-se muitas vezes, já pela inspeção
macroscópica, uma cor mais clara. Nos casos extremos assemelha-se apenas a
água de lavagem de carne crua e quase não tem propriedade corante; depois de
algum tempo apresenta-se sob a forma de um serum transparente com pequenos
pontos, formados por grupos de pilhas de glóbulos vermelhos.

Não é possível desconhecer a grande redução desses elementos. Com efeito,
tanto a contagem dos glóbulos, como o exame pelo instrumento de Bizzozero, dão
um resultado concordante quanto à diminuição e às vezes excesso dos glóbulos
vermelhos. Em vários casos estavam reduzidos a 1/4 até 1/5; no caso de Breggi a
2/17 do algarismo normal; mas parece haver redução ainda maiores (até a 1/10).
A quantidade relativa de hemoglobina nos glóbulos não parece diminuída, de
modo que se trata de uma oligocitemia e não de uma oligocromemia.

As relações entre os glóbulos brancos e vermelhos parecem ficar inalteradas
por muito tempo; porém nos períodos adiantados, as células brancas aparecem em
proporção maior, sem que haja um aumento verdadeiro, ficando o número total
talvez abaixo da cifra normal. Mesmo nos casos de anemia mais adiantada o
sangue não perde a faculdade de coagular-se.

Antes de deixarmos o aparelho circulatório, precisamos mencionar um fenômeno
dependente dele, que vem a ser a hidropisia. Apresenta-se em grande número de
casos, fornecendo-nos pela sua intensidade variável um critério da gravidade
da moléstia.

As formas mais observadas são o edema da face, das pálpebras e das extremi-
dades. O primeiro aparece muito cedo e dá ao rosto um aspecto pastoso; nos graus
mais pronunciados trata-se a impressão dos dentes na mucosa das bochechas. O
edema palpebral aparece mais ou menos ao mesmo tempo; ambos tornam-se mais
apreciáveis no decúbito.

Nas extremidades, são as regiões dorsais dos pés e das mãos que primeiro
incham; mais tarde sobrevém edema crural e braquial, assim como infiltração
serosa da pele abdominal e dorsal, sendo esta anasarca influenciada pela posição
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do doente. Costuma ser moderada; porém em casos mais graves pode tomar pro-
porções consideráveis. Então manifestam-se também hidropisias das cavidades
serosas, principalmente hidrotórax e ascite. Em casos raríssimos há fenômenos
indicando edema cerebral.

Convém mencionar aqui um fenômeno bastante raro e não descrito ainda,
o qual deve ser considerado também como uma forma de hidropisia: quero falar do
quemose habitual da conjuntiva, localizado principalmente na dobra bulbo-
palpebral e acompanhado de outras localizações hidrópicas.

Notei-o três vezes sobre 250 casos.
As outras perturbações a mencionar são todas conseqüências já descritas, prin-

cipalmente da anemia. São: as vertigens que os doentes experimentam, principal-
mente na ocasião de erguer-se, depois de se terem abaixado ou deitado; acompa-
nham-se às vezes de imagens coloridas, mais freqüentemente de escurecimento
da vista.

Podem chegar até ao desmaio completo; citaremos mais o cansaço contínuo, a
sonolência e a apatia, assim como uma disposição maior a sentir o frio e uma
resistência menor contra as influências da temperatura sobre a circulação periférica.
Esta nos explica as parestesias e o entorpecimento das extremidades, muitas vezes
acusadas pelos doentes.

Nos órgãos respiratórios não há alteração, a não ser uma aceleração dos movi-
mentos da respiração, correspondente à exageração da função cardíaca; depois de
esforços, pode atingir o grau de uma verdadeira dispnéia.

A temperatura costuma ser normal ou apenas abaixada alguns décimos nos
casos de anemia mais pronunciada; porém, nessa mesma alguns autores têm nota-
do elevações passageiras, como também se observa na anemia perniciosa. A ex-
plicação destas, como febre anêmica, é pouco satisfatória e admissível somente
depois de excluir afecções intestinais ou pulmonares. Esses acessos de febre são
provavelmente a causa de paroxismos de sede e de transpiração noturnas que os
doentes às vezes acusam.

Como regra geral, a pele aparece seca, sendo a transpiração diminuta e a
secreção sebácea escassa.

Os caracteres da urina são variáveis; pode apresentar-se normal tanto pela
quantidade, como pela cor e pelo peso específico. A albumina é encontrada raras
vezes e em proporção diminuta; quase sempre falta, até em casos gravíssimos.

Quando a anemia profunda não é acompanhada de perturbações circulatórias,
a urina é copiosa e pálida; porém, quando padece a circulação, torna-se escassa e
escura, como nas lesões valvulares no estado de compensação insuficiente.

Quanto às funções genitais, observa-se a impotência do sexo masculino nos
casos de anemia exagerada; nas mulheres pode aparecer amenorréia completa, às
vezes já bastante cedo. A concepção parece ter lugar só em casos mais benignos,
e assim mesmo a gravidez traz grandes perigos pelo aumento das perturbações
circulatórias e hidropisia consecutiva. Wucherer diz que as crianças nascem muitas
vezes em um estado atrófico; porém pode-se observar também o nascimento de
crianças bastante fortes.

Faltam observações sobre a influência da anemia parasitária na lactação; como
quer que seja, a amamentação não pode deixar de ser desfavorável para a mãe.
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Se os meninos sofrem, nos anos de desenvolvimento, de ancilostomíase grave
e muito prolongada, há um retardamento manifesto no desenvolvimento geral che-
gando ao ponto que os moços de idade de 25 anos parecem ter apenas 13 para 15
anos. A puberdade pode ser atrasada muitos anos; mas o retardamento principal
faz-se para o lado do crescimento. Até a formação do esqueleto é atrasada e o tipo
conserva algum tanto de infantil. Esse fenômeno, não mencionado pelos autores,
foi por mim verificado muitas vezes.

Conquanto a moléstia nos casos benignos e agudos não influa sobre o estado da
alimentação, o contrário dá-se nos casos crônicos e adiantados. Até os doentes
que não parecem magros afirmam com toda a certeza terem emagrecido. A dimi-
nuição de volume manifesta-se a princípio no panículo adiposo; em segundo lugar
na musculatura e não atinge um grau elevado, enquanto há somente falta de
apetite sem diarréia crônica.

Devemos mencionar mais algumas sensações dolorosas, dependentes do estado
geral. Em primeiro lugar colocaremos as cefalalgias sentidas pela maior parte
dos doentes. Nada tem de característico em sua sede, sua intensidade ou sua
duração.

Há mais certa forma de dores aparecendo em vários lugares e denominadas
nevralgias por diversos autores; porém, um exame minucioso prova que a sua sede
é nos músculos, principalmente nos das extremidades e nos das regiões lombares e
intercostais. Sobrevêm em conseqüência de esforços que não precisam ser muito
fortes, quando a moléstia já está adiantada; devem ser consideradas como mani-
festação dolorosa do cansaço, que aparece também como sensação geral. Em dois
casos extremos da moléstia, notei que a percussão dos ossos era dolorosa, como
nos casos de anemia perniciosa legítima.

Concluímos aqui a sintomatologia que, embora baseada em muitas observa-
ções, não pode ser considerada completa ainda. Contudo, os seus resultados, reunidos
aos de anatomia patológica, nos permitem formar uma idéia sobre a verdadeira
natureza desse processo patológico multiforme.

Depois de termos estudado um a um os sintomas da ancilostomíase, tentaremos
dar conta da gênese dos fenômenos mórbidos e das suas relações recíprocas.

Em primeiro lugar, é preciso levar em conta que a influência da causa morbífica
varia extraordinariamente segundo o tempo necessário para seu desenvolvimento,
a intensidade do grau atingido e o período de sua influência; ao passo que o
organismo afetado é dotado de uma resistência muito diferente conforme a idade,
a constituição e a várias condições exteriores, principalmente as inerentes à ali-
mentação. Assim, a marcha fica irregular e atípica, e precisa de uma minuciosa
observação para se distinguir as oscilações casuais dos resultados, determinadas
por uma terapêutica apropriada.

Em geral distinguiremos uma marcha aguda de outra de caráter mais crônico.
Todavia, a definição de agudeza nesse caso não corresponde absolutamente à
mesma empregada nas moléstias de infecção; classificaremos agudos os casos
que no período de poucos meses passam pelos diferentes estados do processo mór-
bido, sem ficarem estacionários ou mostrarem remissões notáveis; consideremos
crônicos os casos dessa moléstia que duram muitos anos (às vezes dez e até vinte)
porque a influência morbífica é contínua; mas sendo esta de intensidade variável,
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a moléstia pode mostrar freqüentes remissões e exacerbações ou porventura ficar
estacionária por muito tempo.

Considerada nesse sentido, a moléstia na epidemia do São Gotardo teve em
geral uma marcha bastante aguda. Alguns casos desta podiam denominar-se
hiperagudos, por exemplo: o descrito por E. Parona de um mineiro que no espaço
de dois meses adquiriu pelo menos 1.250 ancilóstomos. Muitos desses casos tendo
começado com caráter agudo, depois passaram ao estado crônico.

Entre as povoações agrícolas a ancilostomíase costuma ter caráter crônico.
Assim, a duração da moléstia era de quatro anos, em termo médio em vinte doen-
tes meus, calculando desde o aparecimento dos sintomas graves. Essa circunstân-
cia explica ter eu observado com bastante freqüência certos fenômenos que na
epidemia referida pareciam raros.

Se a invasão dos vermes não se faz a miúdo, o número dos parasitas pode ser
bastante limitado por muito tempo. Nesses casos a sua presença pode deixar de
provocar sintomas. Assim, achei às vezes nas fezes de crianças, examinadas em
busca de ovos de ascáridas, e algumas vezes nas dejeções de adultos, ovos de
ancilóstomo em pequeno número, sem que nada autorizasse a suspeitar da presença
do parasita. Em outros casos um número ainda limitado desses vermes traiu-se por
fenômenos locais suspeitos ao observador experimentado, posto que não houvesse
sintomas gerais.

À medida que a moléstia vai aumentando, os sinais locais acentuam-se; toda-
via há alguns doentes que até nos estados bastante adiantados não se queixam de
sintomas para o lado do intestino.

Se a moléstia ataca um organismo já debilitado por outras enfermidades, os
fenômenos gerais aparecem mais cedo; nesses casos, porém, não devem ser atri-
buídos unicamente ao parasita. Além disso, pode-se dizer que no adulto, sendo a
marcha uniformemente rápida e faltando complicações, o organismo não sofre
seriamente, antes que o número dos ancilóstomos tenha chegado a algumas cente-
nas; quando os fenômenos gerais são bem pronunciados, deve-se contar com a
presença de pelo menos trezentos a quatrocentos exemplares. Nunca contei mais
de mil, mesmo em casos muito graves, mas na epidemia de São Gotardo foram
encontrados 2 mil e até 3 mil desses vermes num doente.

Dos sintomas gerais, os que apareceram mais cedo, mesmo antes de haver
anemia patente, são as palpitações e o cansaço; entretanto, é provável que devam
ser atribuídos a certo grau de anemia que poderá ser demonstrada por um exame
minucioso.

Naturalmente as alterações do sangue só são percebidas pela simples inspeção
depois de terem atingido um grau bastante adiantado. Os glóbulos vermelhos são
o elemento mais afetado do sangue e o primeiro cuja regeneração fica insuficiente.
Por outra parte os fatos clínicos parecem provar que a regeneração do plasma se
faz com mais facilidade, de modo que no princípio se trata de uma oligocitemia,
ou antes, oligocromocitemia pura.

Enquanto a moléstia se acha nesse período, apresenta as maiores semelhanças
com a clorose e por isso também foi denominada clorose do Egito ou tropical.
Como na referida moléstia, apesar do descoramento muito intenso, não há lesões
profundas nem sintomas ameaçadores, assim também na ancilostomíase a palidez
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pode atingir os graus os mais elevados, sem que o doente seja obrigado a ficar de
cama. Na verdade, cada esforço do doente é seguido de palpitações, dispnéia e
cansaço, muitas vezes de vertigens e até síncopes; mas, além dos sintomas gástri-
cos, o doente pouco sofre e até a nutrição no mais das vezes é satisfatória.

Se as perdas de sangue continuam, a regeneração das matérias albuminosas
parece sofrer também (talvez por causa de uma digestão defeituosa e a absorção
incompleta); aparece então certo grau de hidremia. Esta é acusada por edemas,
sem que no coração haja outra anomalia, a não ser uma ação acelerada.

Nos casos mais crônicos, ao contrário, observam-se freqüentemente fenômenos
cardíacos muito notáveis; em primeiro lugar a hipertrofia e a dilatação já mencio-
nadas.

As condições de desenvolvimento desses sintomas atuam lentamente, quando
se trata de indivíduos robustos e a anemia que sobrevém pouco a pouco por algum
tempo permanece moderada, de modo que o doente pode continuar no exercício
de sua profissão; a alimentação precisa de ser abundante, levando em conta as
exigências aumentadas. No mais das vezes encontrei-as em moços ou rapazes
com anemia moderada, mas nunca em crianças. Esses fenômenos cardíacos são
um dos sintomas mais singulares da ancilostomíase e parece difícil explicá-los.
Devem ser considerados como conseqüência do estado anêmico e, sendo este
dependente de pequenas perdas de sangue repetidas por muito tempo, chegamos à
conclusão nova e estranha que estas podem provocar uma hipertrofia cardíaca.

Todavia, há certas analogias que podem conduzir a uma explicação: esse fenô-
meno entra no grupo das chamadas hipertrofias espontâneas, encontradas princi-
palmente em indivíduos que fazem trabalhos muito pesados. Sob a influência dos
grandes esforços o coração necessita de mais energia para satisfazer a circulação,
o que se manifesta por contrações reforçadas e aumentadas de número. Essa con-
dição é excepcional, quando o coração e a composição do sangue são normais;
porém num estado patológico, um esforço pequeno pode corresponder a um grande
em condições normais. Pela redução do número dos glóbulos sangüíneos o sangue
não perde necessariamente a aptidão a uma nutrição suficiente dos tecidos; mas
para chegar ao mesmo efeito precisa usar de todas as forças de reserva, ao passo
que a circulação normal só precisa de um esforço moderado.

Esses doentes, continuando os seus trabalhos, acham-se assim perpetuamente
nas condições de indivíduos que impõem esforços extraordinários aos seus órgãos
circulatórios; as funções exageradas, que daqui resultam, conduzem à hipertrofia
e à dilatação cardíaca.

Outro fenômeno é a oclusão valvular incompleta que se encontra na metade,
mais ou menos, dos casos adiantados e pode manifestar-se tanto no coração de
dimensões normais, como no hipertrofiado.

O grau mais leve desse fenômeno é bastante conhecido, por ser encontrado em
muitos estados anêmicos. Os graus mais intensos às vezes são observados na clorose
e na anemia perniciosa legítima.

No primeiro caso há somente um ruído sistólico impuro ou um sopro brando e
não se observa alteração da circulação; no segundo caso o sopro não pode ser
distinguido do observado em lesões valvulares e as conseqüências para a circula-
ção são as mesmas, embora mais ou menos modificadas pela existência da anemia.
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Assim a cianose não parece tão pronunciada, como no caso de um sangue mais
corado; mas o aumento de volume da aurícula esquerda e da parte direita do
coração pode desenvolver-se de um modo típico.

O pulso também apresenta as qualidades características mitral e com o tempo
manifesta-se hidropisia, mesmo em casos em que a anemia não é bastante intensa
para explicá-la.

A marcha da moléstia não sendo modificada pelo tratamento, a morte pode
sobrevir por insuficiência cardíaca, por infartos hemorrágicos ou em conseqüência
da hidropisia; por outro lado, a moléstia não é somente acessível à mesma tera-
pêutica que as lesões valvulares, mas oferece até condições mais favoráveis pela
possibilidade de remover-se a causa mórbida e chegar desse modo a uma cura
completa.

Tanto essa curabilidade como as observações anatômicas provam que não há
perdas de substância nas válvulas cardíacas. A oclusão imperfeita pode então ser
explicada por dois modos diferentes: o primeiro supõe uma contração imperfeita
dos músculos papilares degenerados, de modo que as válvulas não são fixadas na
posição normal, mas há um reviramento delas nos bordos livres e uma regurgitação
de sangue para a aurícula. Essa explicação é a que deve ser admitida na maioria dos
casos; o segundo consiste em supor que pela dilatação das regiões corresponden-
tes do coração as válvulas ficam inabilitadas para fecharem os orifícios dilatados.
Esta provavelmente não pode ser aplicada senão a insuficiência secundária da
tricúspide. Os fenômenos da insuficiência e degeneração cardíacas podem tam-
bém sobrevir, sem serem precedidos por uma lesão funcional das válvulas. As
condições necessárias parecem ser constituídas pela idade adiantada do indiví-
duo, pela duração prolongada de uma anemia intensa ou pelo desenvolvimento
rápido do máximo desta. Em certos casos o arco senil da córnea aparece em
indivíduos ainda moços, o que parece indicar a existência de um processo análogo
(de degeneração gordurosa) no parênquima cardíaco.

Tanto nas lesões valvulares funcionais, como na ausência destas, pode apare-
cer uma verdadeira caquexia cardíaca, com grande emagrecimento e perturbação
das funções orgânicas. O catarro gastrintestinal, tão freqüente nos casos adiantados
e que, pela falta de apetite, pelas diarréias e pela absorção imperfeita, conduz ao
emagrecimento, o catarro pulmonar crônico, mais raro, que aumenta os pade-
cimentos, enfim a albuminúria, raríssima, devem ser atribuídos em parte à estase
venosa.

Podemos tentar agora estabelecer um certo número de formas para uma orien-
tação mais fácil (naturalmente deve haver transição de uma para outra forma).

Distinguiremos as categorias seguintes:

I – PERÍODO DOS SINTOMAS LOCAIS

A – forma aguda; B – forma crônica

Os sintomas são os mesmos em ambas as formas; consistem em dores e pertur-
bações da digestão, sem descoramento e aceleração do pulso.
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O período e a forma da moléstia dependem de várias condições; coeteris paribus
são determinados pelo número de parasitas. Este pode aumentar de um modo rápido
ou lento, ou ficar estacionário, quando os parasitas eliminados são substituídos por
uma importação proporcional. Enfim, pode haver uma diminuição mais ou menos
rápida.

Se há aumento constante, a moléstia percorre em um tempo proporcional todos
os períodos da forma aguda ou crônica e termina pela morte. Se os parasitas mor-
rem pouco a pouco, a moléstia diminui e podem desaparecer os sintomas, mesmo
antes da eliminação completa. Observa-se isto principalmente quando o doente é
subtraído às condições de infecção, o que se dá muitas vezes, graças a uma mu-
dança de domicílio. Assim se explicam os efeitos favoráveis da mudança de ar,
preconizado por certos autores; devia chamar-se antes mudança de água ou de
ocupação. Um resultado análogo pode ser obtido pela observação dos preceitos
higiênicos.

As curas espontâneas têm sido observadas por vários autores. Tive ocasião de
notar um grande número de exemplos. Observadores pouco criteriosos não deixam
de atribuir esses resultados à terapêutica empregada, embora seja esta absoluta-
mente indiferente e de inatividade demonstrada.

Contudo, esse processo de cura é sempre lento, precisando de meses e até de
anos para chegar a um resultado definitivo e completo. Embora todos ou a maior

II – PERÍODO DE ANEMIA SIMPLES (PERÍODO CLORÓTICO)

A – forma aguda B – forma crônica

Primeiro grau, mais benigno Anemia que não atinge grau máximo.
Os sacos conjuntivais apresentam Em muitos casos hipertrofia e
vasos injetados. As unhas e os lábios dilatação manifesta do coração; em
são de uma cor rósea pálida. O pulso é outros, oclusão valvular imperfeita; às
acelerado. Não há sopro no coração. vezes a combinação desses
Segundo grau, mais intenso fenômenos. Aceleração moderada do
Sacos conjuntivais, sem injeção pulso.
vascular,unhas esbranquiçadas; mucosa
labial descorada, sem limites distintos
para com a cútis externa. Pulso muito
acelerado, ausência do ruído de sopro.

III – PERÍODO DE HIDROPISIA

A – forma aguda Anemia máxima. B – forma crônica

Pulso pequeno, muito acelerado. Sintomas de lesão valvular não
Ausência de sopro; edema de caráter compensada. Pulso muitas vezes
hidrêmico. intermitente ou irregular, indícios de

cianose, anemia de grau variável,
hidropisia por estase venosa. Estado de
nutrição alterado.
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parte dos vermes tenham desaparecido, a cura não é certa, principalmente em
indivíduos idosos e quando a moléstia, de marcha crônica, tem determinado uma
caquexia cardíaca.

Nesses casos o catarro gastrintestinal e a degeneração do músculo cardíaco
constituem já por si uma moléstia independente e difícil de curar-se por causa das
perturbações da nutrição e da circulação.

Esses casos, em que os doentes acabam por sucumbir e na autópsia os vermes
faltam ou encontram-se pouco numerosos, são bastante freqüentes e têm contribuído
muito para ocultar a relação etiológica entre o parasita e a moléstia. É tanto mais
necessário insistir sobre a existência de uma caquexia consecutiva à ancilostomíase
já extinta, quanto os autores até hoje apenas aludiram a esse estado.

Caracteriza-se pelo fato de nunca se tratar de uma anemia simples, mas de
haver sempre uma perturbação da nutrição e da circulação, às vezes muito pro-
nunciada.

Quando o número dos parasitas é o mesmo por muito tempo, os sintomas po-
dem permanecer também no mesmo grau; porém, não é raro terem uma tendência
a aumentar, porque, passado o primeiro período, o organismo fica cada vez menos
apto para compensar as perdas continuas. Por isso pode-se observar, depois de uma
infecção rápida seguida de uma mudança para lugar não infectado, que os fenô-
menos continuam a progredir por bastante tempo, como foi observado em muitos
doentes na epidemia de São Gotardo.

Pelo que acabo de expor já se vê que não é possível concluir de modo exato da
forma da moléstia sobre o número dos parasitas. Além da duração do processo
mórbido e da resistência diferente segundo a idade, a constituição e a alimentação
diversa, há mais um fator de muita importância, que vêm a ser as complicações
que não tardam a aparecer na maioria dos casos.

As afecções que vêm complicar a ancilostomíase podem ser divididas em quatro
grupos:

1. Elas são uma conseqüência imediata;

2. Aparecem sob a influência das mesmas condições higiênicas;

3. O seu desenvolvimento é favorecido pela moléstia existente;
4. A sua coexistência é devida a um mero acaso.

Se, em virtude dessas complicações, funções importantes vêm a sofrer, a
fisionomia da moléstia torna-se mais grave; se pouco tempo depois esses processos
terminam por uma cura completa, a moléstia principal volta à forma primitiva.
Porém, se a cura é demorada, as condições alteradas impedem uma restituição ao
statu quo ante, e daí resulta uma exacerbação permanente dos sintomas mórbidos.
Se essas afecções são difíceis de curar ou completamente incuráveis, a ancilos-
tomíase pode ocupar o segundo lugar na ordem da importância, ou as duas molés-
tias se combinam de tal modo que o observador fica sujeito a deixar de notar um
ou outro processo. Nesses casos é sempre importante reconhecer a ancilostomíase,
e pela cura desta tornar a moléstia menos grave e complicada.

O primeiro grupo de complicações foi mencionado, em parte, por ocasião dos
sintomas, como a dilatação do estômago e a peritonite circunscrita. Há outras
duas que, pela sua freqüência e conseqüências funestas, muito influem sobre a
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marcha da moléstia, a saber: as diarréias e as hemorragias intestinais. As duas
aumentam a anemia; as enterorragias  intensas agravam-na de um modo tão rápido,
que podem ser diagnosticadas pela exageração súbita de anemia. Se então se
encetar tratamento, embora indiferente, poderá haver melhoras rápidas. O clínico
experimentado não se enganará com essas aparências de sucesso, porque sabe
que tais alterações são características da moléstia; o critério de uma cura certa
será o restabelecimento completo e duradouro.

Na segunda categoria mencionarei o paludismo. Tanto este como a ancilosto-
míase são ligados à presença de água ou a um terreno umedecido; por isso, o
mesmo lugar conterá freqüentemente o germe das duas moléstias. Esse fato deu
ocasião a confusões freqüentes, embora nem os sintomas nem a distribuição geo-
gráfica das duas moléstias sejam idênticos, como muito bem o provou o finado
professor Souza Costa. Também observei alguns casos de febres intermitentes sim-
ples, facilmente curadas pela quinina, em doentes opilados.

É para notar-se que no acme do acesso a palidez pode desaparecer completa-
mente.

Na minha clínica a coincidência de outras moléstias não era muito rara. Uma
complicação que observei com freqüência foi o bócio. Não só era comum a coin-
cidência nos mesmos indivíduos, como também uma manifestação endêmica nas
mesmas localidades.

A complicação mais freqüente é a existência de outros vermes intestinais. Essa
observação foi feita na Itália, principalmente em relação aos ascáridas, tricocéfalos
e Rhabdonema (Anguillula); no Brasil a presença dos ascáridas, em grande número,
foi notada por Jobin, Felício dos Santos e vários outros. Em cinqüenta casos por
mim examinados achei quarenta vezes outros helmintos, a saber: tricocéfalos 18
vezes; Rhabdonema strongyloides (Leuckart) 25 vezes; ascáridas 30 vezes; 6 vezes
houve coincidência das três espécies. O número de ascáridas e tricocéfalos é
sempre muito inferior ao dos ancilóstomos. Não aconteceu o mesmo quanto ao
Rhabdonema.

As duas últimas complicações não têm grande importância e são completa-
mente acessíveis à terapêutica.

O terceiro grupo de complicações não está ainda bem limitado; mencionarei,
contudo, algumas que talvez devam ali ser colocadas. Em primeiro lugar citarei a
tuberculose pulmonar, que foi observada por vários autores em doentes opilados;
provavelmente a anemia favorece o seu desenvolvimento. Num caso por mim
observado, depois de eliminação dos parasitas, o processo pulmonar estacionou e
houve uma cura aparente. Os catarros brônquios, muito freqüentes e com tendên-
cia a ficarem crônicos, devem ser colocados nesta ou na primeira categoria.

Observei por vezes a epilepsia em opilados e parece ser uma pré-disposição
para essa moléstia.

Com a eliminação dos vermes e cura da anemia, os ataques pareciam ficar
mais raros; mas não observei cessação completa. É verdade que perdi de vista
todos esses clientes pouco tempo depois.

Em alguns casos notei ulcerações pertinazes e com tendência a se estenderem,
difíceis de cura enquanto existe a anemia, e facilmente curáveis, uma vez debe-
lada esta.
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O quarto grupo necessariamente pode conter quase toda a patologia. Os pro-
cessos mais interessantes são distinguidos ou pela sua freqüência e semelhança
com a moléstia principal ou por um decurso alterado por esta.

As moléstias observadas em maior número são poucas: o pleuriz sero fibrinoso
em Turim com três casos de morte (Bozzolo). A antracose dos pulmões nos traba-
lhadores do São Gotardo e, nos mesmos em pequeno número, a pelagra. Das mi-
nhas observações cito dois casos de reumatismo articular, um agudo e fácil de
curar, e outro crônico e acompanhado de alterações cardíacas, que creio dever
atribuir à complicação e não à moléstia principal. Em outro caso existia um cancro
do útero concomitantemente com a ancilostomíase; como a doente não se quei-
xava de sintomas locais, não foi achado o neoplasma, senão depois que o trata-
mento da ancilostomíase não conseguiu curar a anemia.

De outras hemorragias, observei somente uma epistaxe repetida num rapaz
com hipertrofia cardíaca. Uma tendência a hemorragias, como às vezes existe na
leucemia, nunca foi observada na ancilostomíase. É verdade que Saint-Vel diz
que nas operações era preciso fazer um número grande de ligaduras; porém sou de
opinião que nos seus casos havia hipertrofia cardíaca, o que basta para explicar
esse fenômeno.

Num caso de amputação abaixo do cotovelo, feita por mim num moço opilado,
a hemorragia era mínima; não havia hipertrofia cardíaca, mas anemia intensa
com pulso pequeno e acelerado. O decurso foi apirético, mas assim mesmo não
deixou de haver pequenas necroses dos bordos das feridas, que custaram muito a
cicatrizar.

Tendo descrito a ancilostomíase com bastante minuciosidade, podemos ser bre-
ves sobre o diagnóstico diferencial.

Há na verdade muitos processos patológicos que apresentam uma semelhança
notável com um ou outro período da ancilostomíase, porém um exame completo
quase com certeza exclui uma confusão. Se os sintomas são localizados apenas
no tubo digestivo, o exame microscópico das fezes pode esclarecer-nos e deixa-
nos também notar a presença de ascáridas que podem produzir fenômenos seme-
lhantes. A anamnese nos fornecerá indicações a respeito dos catarros crônicos do
estômago (principalmente dos alcoólatras), das úlceras e do cancro do estômago,
da solitária etc.

O diagnóstico diferencial entre uma insuficiência valvular funcional e uma
lesão cardíaca complicando a moléstia pode ser difícil. A isenção dos orifícios arte-
riais, uma anemia pronunciada, a falta de processos anteriores que podem determi-
nar a endocardite (como o reumatismo articular) falam em favor da ancilostomíase;
as condições opostas implicam a idéia de uma lesão valvular. A curabilidade dá
uma decisão certa no sentido de uma perturbação apenas funcional.

A clorose e o período clorótico da ancilostomíase têm muita semelhança, mas
uma distribuição absolutamente diversa. A primeira é rara nos países quentes,
como o Brasil, prefere a classe mais cultivada, principalmente das cidades, e
peculiarmente o sexo feminino no período de desenvolvimento; ao passo que a
opilação ataca de preferência os trabalhadores das roças, os oleiros e mineiros,
sem distinção de sexo e de idade, e é favorecida por um clima quente e por
condições pouco higiênicas; enfim é encontrada em focos mais extensos. Se essas
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condições e os sintomas locais não fornecem as indicações necessárias, a questão
pode ser decidida pelo emprego do microscópio.

A anemia, principalmente a devida a partos e a amamentação, pode compli-
car a moléstia. A sua importância pode ser apreciada, levando em conta a anamnese,
o número dos parasitas e o resultado do tratamento.

Como a ancilostomíase adiantada pode ser considerada uma espécie de ane-
mia perniciosa, naturalmente é sujeita a ser confundida com as outras formas
desta. Depois que Grassi achou as mesmas alterações dos glóbulos do sangue e as
hemorragias retinianas na anemia verminosa, a distinção só é possível pelo exame
microscópico, pela etiologia e pela distribuição regional, sendo a anemia perni-
ciosa genuína uma moléstia rara, limitada a certos países e ainda não observada
naqueles onde grassa a opilação.

A leucocitemia se distingue pelo aumento dos glóbulos brancos e muitas vezes
pela tumefação do baço e dos gânglios linfáticos.

A caquexia paludosa difere não só pela anamnese, mas também pelas altera-
ções do baço e do fígado, pela melanemia e as mais das vezes pela falta de
hidropisia.

Tumores malignos ou abscessos latentes, afecções tuberculosas, envenenamentos
crônicos e caquexias de todas as espécies podem oferecer um aspecto semelhante,
mas distinguem-se pela falta do parasita da ancilostomíase; porém é mais difícil
distingui-las das caquexias consecutivas a esta. É preciso então ter uma conta a
anamnese, principalmente em relação à morada e ocupação. A existência de
alguns exemplares de ancilóstomos, embora poucos, é de suma importância. Nos
casos de combinação de qualquer desses processos com a anemia verminosa é
difícil determinar a influência dos dois, porém é possível apreciar as suas relações
a posteriori pela cura da ancilostomíase.

Como já explicamos, o prognóstico da ancilostomíase depende muito das con-
dições exteriores. Se a infecção continua, a cura não pode ter lugar e, embora
uma evolução rápida terminada pela morte seja rara, muitos doentes morrem das
conseqüências da moléstia, quando esta se prolonga. Outros vivem num estado
doentio crônico, que termina quase sempre por moléstias intercorrentes antes que
o doente chegue a uma idade mais adiantada.

Se o doente é subtraído às condições de infecção, sem que a causa mórbida seja
removida, o prognóstico nos casos graves é duvidoso e não se podem excluir pioras
consecutivas e até o êxito fatal. Mesmo nos casos menos graves a cura é demorada.
Com o tempo o prognóstico torna-se mais favorável pela eliminação espontânea dos
parasitas; mas nos casos graves pode sobrevir a caquexia consecutiva.

Se, logo depois de tirar o doente do foco de infecção, se conseguem expelir
todos os vermes, o prognóstico em geral torna-se muito favorável. Os casos benig-
nos e os de gravidade média são curados com certeza em tempo relativamente
breve e mesmo os casos gravíssimos dão um bom prognóstico quoad vitam, posto
que sobrevivam algumas semanas.  O restabelecimento completo é duvidoso so-
mente nos casos crônicos e graves; nos casos agudos pode-se esperá-lo com toda
certeza.

A caquexia consecutiva é também acessível à terapêutica, mas até nos casos
favoráveis é preciso muito tempo para uma cura definitiva.
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Os dados seguintes podem servir para comprovar as nossas asserções: depois da
descoberta de bons métodos para a eliminação dos parasitas e do emprego destes
nos hospitais, E. Parona, em Varese, em 249 e Fenoglio, em Turim, em 538 doen-
tes, sempre obtiveram um resultado favorável. Por outro lado, Graziadei notou de
1880 a 1882 em várias repartições do hospital de Turim 12 casos de morte (dos
quais cinco de complicações com tuberculose ou pleuris) sobre 290 trabalhadores
do São Gotardo, doentes de ancilostomíase.

A mortalidade absoluta e relativa diminuiu de ano para ano à medida que o
diagnóstico e o tratamento da moléstia ganharam em certeza.

Eu mesmo tenho examinado mais ou menos trezentos doentes, dos quais a
metade apresentou fenômenos de hidropisia e tenho tratado duzentos destes. Dentre
aqueles me consta que houve cinco casos de morte, dos quais três em doentes que
não foram tratados. Esses últimos faleceram: um de hemorragia intestinal, outro de
tísica; o terceiro, um caso benigno, mas complicado de sífilis, morreu bastante
tempo depois de uma hemorragia ex ore.

Dos outros dois doentes, ambos moços e do sexo feminino, uma morreu repen-
tinamente com fenômenos de insulto apoplético ou de síncope num tempo em que
o tratamento, feito a grande distância, já era interrompido por alguns dias; a outra,
de 15 anos de idade, entrou em tratamento com anemia profunda, mucosas lívi-
das, hidropisia geral e expectoração sanguinolenta, o que se devia atribuir a enfartos
hemorrágicos. A circulação era muito imperfeita e havia uma tendência constante
a edema pulmonar. Pelo exame das fezes avaliei o número dos vermes em mais de
mil. Tomando em conta o péssimo estado, o tratamento foi estabelecido com muita
cautela e acompanhado do uso contínuo dos estimulantes. Depois da eliminação
de alguns centos de ancilóstomos a doente pareceu melhorar, quando de repente
reapareceram esputos hemorrágicos copiosos e um edema pulmonar fatal.

Enfim fui chamado uma vez para ver um doente, encontrado algumas horas
antes num estado de coma profundo. Pela distensão excessiva da bexiga, podia se
concluir que estava desde muito tempo nesse estado. A morte sobreveio poucas
horas depois. A anemia exagerada e a hidropisia geral, assim como a anamnese,
indicaram um caso de ancilostomíase; a causa imediata da morte foi provavel-
mente um edema cerebral.

Depois de reconhecermos nos ancilóstomos a etiologia comum da clorose do
Egito, da hipoemia intertropical, da epidemia do São Gotardo, da anemia dos
oleiros e dos mineiros, da caquexia aquosa ou africana etc., devemos considerar a
expulsão desses parasitas à primeira indicação terapêutica. Obtida esta, a nossa
tarefa está cumprida nos casos mais benignos; porém mais freqüente as conseqüên-
cias da moléstia fornecem novas indicações, mais importantes, até quando se
trata da caquexia consecutiva.

A eliminação dos parasitas, embora tentada já há muito tempo, não foi experi-
mentada de um modo sistemático antes da epidemia do São Gotardo; devemos
aos estudos feitos nessa última à descoberta de dois medicamentos que se prestam
à solução completa desse problema.

Por outro lado, uma série de medicamentos vantajosos no tratamento de outros
parasitas intestinais não deu resultado algum; há uma categoria intermediária de
remédios, com os quais foram obtidos resultados parciais, mas cuja ação não é
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bastante eficaz e segura para poder-se fundar um tratamento racional no seu
emprego exclusivo.

O primeiro medicamento que conseguiu a expulsão completa dos ancilóstomos
foi o extrato etéreo de feto-macho, já conhecido como excelente tenífugo e
experimentado também com resultado contra o tricocéfalo, tão difícil de ser
expelido. Depois de ter sido inutilmente experimentado por Bozzolo, Grassi e E.
Parona, foi recomendado de novo por Perroncito, que se baseou em experiências
feitas em larvas desse verme e numa observação clínica. Logo depois (1880) E.
Parona publi-cou que tinha obtido a expulsão de 230 ancilóstomos pelo uso de
18 gramas desse medicamento; em 1881, esse caso foi seguido de mais oito, nos
quais o medicamento, dado em grandes doses, mostrou-se eficaz. No mesmo ano
comunicou ele mais 18 observações, nas quais a administração repetida de peque-
nas doses deu em resultado o desaparecimento completo dos ovos nas dejeções.
A quantidade média requerida para esse fim era de 15 gramas e o número médio
de ancilóstomos eliminados de 450. Segundo uma publicação posterior, ele tra-
tou com esse medicamento 249 mineiros do São Gotardo, obtendo invariavel-
mente cura completa.

Perroncito, que tinha continuado os seus estudos, publicou também em 1878
uma série de sucessos análogos; os drs. Campiglio e Schöenbachler (em Schwytz)
fizeram algumas observações concordantes. Afora essas, houve várias publicações
sobre esse assunto, tanto na Itália como na Suíça, e até na Alemanha; porém são
menos importantes, porque se referem a poucos casos ou foram feitas em uma
época posterior.

Se, de um lado, os resultados obtidos por esse medicamento são ótimos, por
outro lado não deixa de ter muitos inconvenientes: em primeiro lugar, é preciso
mencionar a inconstância extraordinária dessa preparação que, embora já conhe-
cida pelas curas tentadas contra a solitária, ficou mais manifesta ainda na
ancilostomíase, como resulta do estudo de numerosas publicações recentes.

Deve-se dar tanto crédito às observações de insucessos completos, como as de
resultados favoráveis acima mencionadas, tanto mais que não são menos numero-
sas. Parecem tratar-se menos de diferenças na dosagem e na forma da administra-
ção do remédio do que de uma qualidade diversa segundo a proveniência.

Eu mesmo experimentei mais de meia dúzia de preparados, provenientes em
parte de farmácias brasileiras e outros encomendados na Europa exigindo as melho-
res qualidades. Nenhum deles me deu resultados satisfatórios; também nenhum
apresentava os caracteres seguintes dados por E. Parona, como próprios de uma
preparação ativa: consistência espessa, cor verde, sabor um tanto amargo, cheiro
etéreo, lembrando o da raiz da Íris florentina. Um centímetro cúbico do extrato
deve pesar 1,0 g; 5,0 g suspensos por meio de 6,0 gramas de goma arábica em 30,0
gramas e água destilada devem dar uma mistura cor de café com leite claro, e o
extrato não deve separar-se do líquido no fim de algum tempo. As preparações
defeituosas, segundo E. Parona, são menos pesadas, menos consistentes, de cor
menos verde, de sabor nauseoso e de cheiro terebintináceo.

Resulta desses fatos que se torna necessário um estudo mais aprofundado desse
medicamento, sendo a isolação do seu princípio ativo indispensável para assegurar
o seu emprego geral.
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Outro inconveniente dessa droga é o seu péssimo sabor, que pode produzir
náuseas, vômitos e uma repugnância invencível. Esta pode ser remediada pelo
emprego de cápsulas gelatinosas, rijas ou elásticas. Ainda assim, pode haver vômi-
tos por irritação do estômago; porém são mais raros. Muitos doentes queixam-se de
eructações que fazem perceber o gosto desagradável; talvez se possam evitar
essas pelo emprego de pílulas ou cápsulas solúveis somente no intestino. As pílulas
ordinárias e as obreias são menos convenientes; o mesmo diremos da administração
em emulsão com vários corretivos (por exemplo, a água de funcho) que não con-
seguem mascarar bastante o mau sabor.

Foram ainda observados outros fenômenos mais graves: em alguns casos apare-
ceu uma icterícia tóxica; em outros amaurose. Além disso, foram observadas verti-
gens, diarréias, elevações de temperatura, dores ardentes ao urinar que não podiam
ser atribuídas à moléstia. Os sintomas mais graves parecem devidos ao uso de
doses elevadas e talvez ao estado precário do doente.

Sabendo pelos estudos de E. Parona que podemos obter o mesmo resultado,
embora de um modo mais lento, pelo emprego de doses pequenas, devemos usar
dessas nos casos graves em que a terapêutica muito enérgica pode apresentar mais
perigo do que a persistência dos parasitas.

Parece que, excluindo nos casos piores, podem-se empregar sem perigo dez
gramas de uma vez ou em duas doses, com intervalo de duas horas. Provavelmente
assim a absorção é menor do que administrada em doses pequenas e repetidas,
porque grandes doses provocam logo diarréias que expelem o excesso de medica-
mento, como se verifica pelo cheiro característico comunicado às dejeções.

Várias vezes, doses de vinte e até trinta gramas foram dadas em duas a três
porções na mesma manhã; numa série de casos não houve inconvenientes, porém
verificou-se em outros que essas doses podem tornar-se perigosamente e, portanto,
devem ser rejeitadas.

É necessário limitar o mais possível a absorção, e, se as evacuações tardam
aparecer, será conveniente administrar mais algum purgante.

Parece indiferente para o efeito que se quer obter que se administre o extrato
puro ou diluído.

Costuma-se prescrever um purgante no dia antecedente, fazer jejuar o doente
na tarde deste e administrar o anti-helmíntico no dia seguinte pela manhã cedo
(antes do almoço), como no tratamento da tênia. Se o resultado obtido não é
completo, repete-se esse tratamento depois de algum tempo.

Sendo o extrato de boa qualidade, a repetição da dose é raras vezes necessária;
há, porém, casos rebeldes.

No tratamento por doses pequenas, administram-se dois a quatro gramas por
dia, em jejum ou bastante tempo depois da comida. Não é preciso dieta especial,
mas deve-se regular as dejeções alvinas.

Um bom preparado tem a vantagem de uma ação certa, de um modo de admi-
nistração simples e de um preço módico; pode-se empregar também nas crianças,
embora com alguma dificuldade.

O segundo medicamento com que se tem obtido uma eliminação completa
dos ancilóstomos é o timol (ácido tímico ou timólico). Foi empregado primeiro por
Bozzolo, mas depois abandonado por falta de ação desejada. Mais tarde tornou a
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empregá-lo do modo seguinte: a substância pulverizada é fechada em obreias e
administrada na quantidade diária de dois a dez gramas, divididas em três a seis
doses; algum tempo depois da ingestão o doente bebe um pouco de aguardente
diluída.

No princípio de 1881, pode publicar seis casos, nos quais tinha alcançado a
eliminação de numerosos ancilóstomos e logo depois um outro em que a primeira
administração do timol foi seguida da expulsão de 650 ancilóstomos e do desapa-
recimento dos ovos, das fezes. Além disso, houve expulsão de tricocéfalos em dois
casos. Mais tarde formulou o tratamento deste modo: o doente na véspera é posto
em dieta e toma um purgante, no dia seguinte toma dois gramas de timol em seis
doses, com intervalo de duas horas, e seguidos da ingestão de vinho ou soluções
alcoólicas. Esse tratamento é repetido, decorridos alguns dias, tantas vezes quantas
for preciso.

Em 1882 Graziadei publicou 45 casos de clínica de Bozzolo, nos quais o desa-
parecimento dos óvulos das fezes foi alcançado pela administração do timol. Des-
tes 29 foram tratados exclusivamente por grandes doses com gasto médio de 36
gramas de timol.

Empreguei o método de Bozzolo logo depois que foi comunicado; quando recebi
o trabalho de Graziadei, já possuía um certo número de observações de completo
acordo com as suas. Em todos os casos em que o tratamento podia ser continuado
por bastante tempo, o resultado final era a eliminação dos parasitas com cura
completa e definitiva.

Entretanto, esse resultado não foi obtido sempre por uma ou duas doses de 12
gramas, mas às vezes foi preciso repetir o tratamento quatro a cinco vezes, de
modo que os doentes já desanimados por tratamentos anteriores malsucedidos,
eram inclinados a perder a paciência e pouco dispostos à dieta rigorosa, que então
se julgava necessária. Em geral esse método mostrou-se demasiadamente compli-
cado para o tratamento policlínico a grandes distâncias, ao qual me vi quase
sempre obrigado. Era, portanto, preciso achar um modo mais seguro e mais sim-
ples, e para isso estudei as questões seguintes:

1) será possível, sem prejudicar o resultado, substituir essas receitas por
outras mais simples?

2) quais são as causas dos insucessos ou sucessos incompletos?

3) de que modo o tratamento ficaria mais barato sem perder a sua eficácia?

Uma série de experiências continuadas por dois anos deu-me os resultados
seguintes, em parte comprovados por publicações de outros autores:

1) O uso do álcool ou de soluções deste é dispensável por não aumentar
o efeito terapêutico;

2) O timol produz a sua ação, sob a forma de suspensão, pelo contato
direto com os vermes;

3) Há sempre alguma absorção, porém a maior parte passa o intestino e
acha-se nas fezes em tanta quantidade, mesmo nos casos bem-
sucedidos, que não pode mais haver o desenvolvimento de larvas
nessas dejeções;
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4) Não há razões para supor que o efeito se faça pelo timol absorvido e
circulando no sangue;

5) Os vermes não são somente narcotizados, mas sim mortos; por isso,
um purgante consecutivo não aumenta o efeito;

6) A certeza e a intensidade do efeito não estão em relação direta com
as altas doses administradas, mas dependem de outras condições;

7) Em casos bem-sucedidos qualquer espécie de helmintos é eliminada.

Precisava mais indagar as condições dos insucessos ou sucessos incomple-
tos observados também por outros, por exemplo, Bäumler. A idéia de que o obstá-
culo era formado pelo quimo enchendo o intestino não pode ser sustentada, por-
que, de um lado, o medicamento devia ser tão bem misturado com ele, como
acontece com os dos vermes; de outro lado, é lícito supor que depois dos purgantes
e do jejum de dez a doze horas o duodeno e o jejuno estejam vazios. Por essas e
outras razões não se pode também atribuir os insucessos à existência do meteorismo
intestinal. A sede dos parasitas nas porções inferiores do intestino também não
pode ser acusada, porque aí as fezes contêm ainda bastante timol e porque nem
por grandes doses, nem pelo retardamento ou aceleração dos movimentos
peristálticos foi possível obter um resultado certo. Por essas razões também não se
podia acusar a pouca duração do contato entre o remédio e os vermes.

Como todas essas condições, embora não sem certa influência, não fornecessem
uma explicação suficiente, só restava uma conclusão: se nas mesmas condições o
timol umas vezes mata todos ou quase todos os ancilóstomos e outras vezes só
poucos ou nenhum, os que foram poupados devem ter sido protegidos contra o seu
contato; segundo todas as probabilidades, essa proteção deve ser procurada no muco
intestinal que os envolveu, impedindo por sua consistência o contato com o remé-
dio. Com isso concordam as seguintes observações da clínica: primeiro, a elimina-
ção completa dos vermes por uma dose só acontece de preferência nos casos mais
benignos e recentes, nos quais se pode supor a mucosa pouco alterada, enquanto os
casos particularmente rebeldes são sempre graves e crônicos; segundo, grandes quanti-
dades de mucosidades nas fezes foram muitas vezes notadas, tanto por outros auto-
res, como por mim; terceiro, conhecemos pelos resultados anatômicos a existência
na ancilostomíase de um catarro crônico intestinal com hipersecreção mucosa.

Devemos então atribuir as curas fáceis e completas à circunstância de serem
as mucosidades produzidas em pequena quantidade ou eliminadas pelo uso ante-
rior de remédios, de modo que o contato do medicamento com os parasitas se faz
sem impedimento. Os resultados incompletos são explicados pelas condições opos-
tas. Em abono dessa teoria vem o fato de, nesses casos, encontrar-se um número
muito inferior de parasitas machos, que são de menor tamanho.

Desse modo de ver resulta um método que empreguei durante bastante tempo,
por ser relativamente simples e menos incômodo para o doente.

Principiei por dar um purgativo salino com adição de bicarbonato ou clorureto
de sódio. A administração foi feita às duas horas da tarde, para obter o efeito antes da
noite. Na manhã seguinte o doente tomava em jejum três a seis gramas de timol
(uma por hora ou duas de duas em duas horas). Antes de dormir o doente tomava
do mesmo remédio ou de um outro semelhante (sal de Carlsbad artificial, pós
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gasogênicos, pós de Sedlitz), uma dose da qual se pudesse esperar o esvaziamento
da porção inferior do intestino, sem efeito purgativo.

O tratamento desse segundo dia foi continuado do mesmo modo por mais dois
ou três dias. Assim, o doente pode tomar as suas refeições ordinárias e não se deve
recear uma ação enérgica demais; enfim, a maior parte do dia fica à disposição
para uso de outros remédios.

Nos casos assim tratados o apetite conservava-se bom, de modo que esse pro-
cesso parece muito apropriado para casos graves em que é preciso conservar as
forças.

Todavia, de par com um grande número de resultados muito bons, observei
também alguns efeitos incompletos e verifiquei que a evacuação do muco intesti-
nal não era suficiente. As dejeções produzidas pelos purgativos salinos eram muito
líquidas e sem mistura de mucosidade, e os vermes eliminados foram achados
estendidos e em grande parte cheios de sangue no fundo do vaso.

A administração de pequenas doses continuadas por muito tempo já tinha sido
tentada por Graziadei, porém seus resultados eram menos favoráveis, talvez por
causa da diminuição exagerada das doses.

Experiências feitas do mesmo modo deram-me resultados idênticos, a saber:
maior gasto de timol e menor certeza de ação. Não aconteceu isso no modo que
acabo de expor.

Experimentei pouco a pouco quase todos os purgativos para a preparação do
intestino; pude assim confirmar as observações anteriores que acusaram uma paresia
intestinal extraordinária em muitos doentes dessa moléstia. Assim vi casos em que
a goma guta, tomada em doses de um grama, dividida e distribuída entre seis a
dez horas produziu pouco efeito. A um outro doente foi receitado: óleo de rícino
cem gramas, óleo de cróton dez gotas, para tomar uma colher de sopa de duas em
duas horas até produzir efeito. Esse remédio, embora calculado para uso ulterior,
não só foi tomado inteiramente pelo doente, mas este ainda queixou-se do efeito
insuficiente.

Os remédios que deram melhores resultados foram calomelano e podofilina,
quer sós ou associados, quer em combinação com a jalapa e o aloés, adicionando
às vezes extrato de beladona. Porém as doses grandes de podofilina, indispensá-
veis para uma ação certa, facilmente produzem cólicas e vômitos, e os calomelanos
provocam estomatite não só em doses superiores a 0,5 ou 0,6 gramas, mas também
em doses inferiores, se as evacuações tardam. Adicionando aloés ou jalapa, custou-
me acertar com a dose conveniente; o sene prestou-se melhor e achei nele o
remédio de efeito mais pronto e mais igual. Ultimamente foi substituído às vezes
pelo extrato de ruibarbo que tem propriedades semelhantes.

As dejeções obtidas pelos calomelanos e pela podofilina não têm consistên-
cia aquosa, mas são espessas, como uma emulsão de cor amarelada escura muito
carregada, e contêm muitas mucosidades tingidas pela bílis. Se estas continuam
depois da administração do timol, encontram-se os vermes em todas as camadas
do líquido, alguns boiando na superfície de modo a serem facilmente separados.
Tem o intestino quase sempre vazio; por isso apresentam cor esbranquiçada e o
corpo aparece encurvado ou enrolado. Não é raro estarem envolvidos por massas
mucosas.
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Preparando o intestino com calomelano e podofilina ou sene, encontrei depois
do uso do timol tantos vermes e nestes tantos machos que pude logo concluir que
o sucesso era completo. Com efeito, numa série de casos sucessivos bastava
administrar uma só vez o ácido tímico para fazer desaparecer todos os ovos das
fezes. Esse resultado era tanto mais notável quanto nessas ocasiões não adminis-
trava mais do que três a seis gramas. Verifiquei uma vez, depois do uso de quatro
gramas, 12 ascáridas, 460 ancilóstomos, seis machos e três fêmeas do tricocéfalo;
uma outra vez, o doente, um rapaz de 14 anos, depois do emprego de quatro
gramas de timol, trouxe-me dois ascáridas, 370 ancilóstomos e um oxiúro, dizendo
que não tinha colhido o resto por ficar muito cansado.

Nas observações ulteriores fui às vezes obrigado a repetir as doses e em casos
gravíssimos foi preciso uma segunda repetição. Contudo, consegui a cura com
uma quantidade média de nove gramas, quando esta antes era de 36. Duas horas
depois de uma refeição, correspondendo ao tempo de 11 horas ao meio-dia, princi-
pio a preparação do intestino por: calomelanos 0,5 grama, folhas de sene em pó dois
gramas. Dividido em quatro doses para tomar uma de hora em hora (Costumo recei-
tar as folhas de sene extraídas pelo álcool; por essa preparação perdem o gosto
amargo, conservando, porém, as suas propriedades purgativas).

A última dose pode ser demorada ou até suprimida, quando os efeitos purgati-
vos se fazem sentir antes de sua administração; se estes não são suficientes, dá-se,
mais um pouco de sene. À tarde o doente pode tomar uma alimentação suficiente,
mas convém escolher comidas de fácil digestão e que deixem poucos resíduos. Ao
anoitecer costumam aparecer dejeções copiosas, que cessam algumas horas de-
pois, de modo que o doente pode gozar do sono durante o resto da noite. Pela
manhã, logo bem cedo, ele toma duas a três doses de timol de dois gramas cada
uma, com intervalos de duas horas. Entre as doses pode tomar café ou caldo de
carne. Uma ou duas horas depois da última dose pode fazer a sua refeição habitual.
Na maioria dos casos, depois de algumas horas, aparece outra dejeção líquida,
pouco volumosa, com o cheiro do ácido tímico.

Se isso não se dá e se se pretende examinar as fezes, administra-se mais um
purgante brando. Os doentes fracos devem ficar deitados até depois da primeira
refeição, porque o jejum e o purgante favorecem os ataques de anemia cerebral.
Para as crianças modificam-se as doses conforme a idade; todavia, deve-se admi-
nistrar os calomelanos em dose relativamente maior. Se já houver diarréia, dar-se-
á calomelano sem sene.

Costumo administrar o ácido tímico em cápsulas gelatinosas fechadas, de for-
ma ovalar, contendo um grama; para crianças, emprego outras de 1/2 grama.
Engolem-se facilmente com o auxílio de qualquer líquido, principalmente depois
de serem amolecidas um pouco em água. O medicamento pulverizado não deve
ser muito comprimido, para não constituir uma massa compacta ao atravessar o
intestino. Pode-se conhecer que as partículas estão separadas, quando, fazendo
rolar as cápsulas sob o dedo, ouve-se uma crepitação fina. Convém esfregá-las
com um pano para tirar as partículas de timol aderentes à superfície das cápsulas.

A administração do timol em solução, em pílulas ou em obreias não convém
por causa do seu sabor ardente, que pode ser sentido mesmo sob essa última forma,
se o doente não as engolir rapidamente.
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O timol pode provocar certos fenômenos desagradáveis: ardor no estômago, na
uretra (Bozzolo e Graziadei) e no ânus, principalmente quando houver hemorróidas.
Excitação, vertigens, desmaios e um estado de embriaguez têm sido observados
depois de doses maiores e de uma absorção considerável; a urina pode se tornar
verde escuro, aumentando essa cor com o tempo, como sucede também depois do
uso do ácido fênico. Uma albuminúria insignificante e sem conseqüências tem
sido algumas vezes observada. Desde que empreguei o meu método, que procura
limitar a absorção, evitando o jejum prolongado, os doentes raras vezes se quei-
xam e apenas de um pouco de ardor no estômago ou de eructações.

Com os métodos anteriores as queixas eram mais freqüentes, porém não pre-
senciei sintomas assustadores, a não ser um caso de desmaio observado numa rapa-
riga preta, de 13 anos de idade, que tinha feito o tratamento segundo o método de
Bozzolo. Talvez a ação forte do purgante e o jejum prolongado devam ser aqui
mais tachados de culpa do que o timol, porque se têm visto muitas vezes crianças
de 12 para 13 anos tomarem dez a doze gramas sem inconveniente algum; um
doente de Graziadei chegou a tomar 24 gramas no espaço de 24 horas, sem conse-
qüências desagradáveis.

Pode-se considerar como contra-indicação do timol uma tendência a vômitos;
esta deve ser tratada, primeiro por dieta e medicamentos e, se for preciso, se
recorrerá à lavagem do estômago.

O medicamento convenientemente administrado raras vezes provoca vômitos,
talvez em 1 por cento dos casos; mas estes são muito desagradáveis, porque produ-
zem uma sensação de ardor intensa na faringe e na boca, e, quando as massas
vomitadas entram na laringe podem provocar uma laringite, porém ligeira e sem
conseqüências. O mesmo observa-se quando se administra o medicamento dissol-
vido ou em pó sem invólucro.

Graziadei viu tomar 12 gramas em pó, sem resultar daí grande incômodo, e a
mim sucedeu o mesmo; observei apenas dificuldades passageiras ao engolir e uma
sensação de ardor que durava alguns dias.

Comparando os resultados dos dois medicamentos mencionados, em ambos
encontramos ao lado de sucessos rápidos casos mais rebeldes. Pode ser conveniente,
nesses casos, substituir um dos medicamentos pelo outro. Fenoglio empregou as
duas substâncias associadas, porém esse método, embora desse bons resultados,
não é muito  recomendável, porque as doses requeridas são grandes e é preciso
muito boa vontade da parte do doente para tomá-las.

O timol tem sobre o extrato de feto-macho a vantagem de ser um corpo bem
definido e fácil de se obter quimicamente puro. Ambos têm um sabor desagradá-
vel; mas se o timol é impróprio para ser empregado sob a forma líquida, por outro
lado incomoda menos o estômago e não tem as conseqüências desagradáveis do
extrato. A despesa parece um tanto menor com o ácido tímico, empregado segundo
o meu método. Se o extrato do feto-macho convém mais para o tratamento das
crianças, o ácido tímico é mais adaptado ao uso geral.

Resta-nos mencionar alguns outros medicamentos, cuja aplicação foi seguida
da eliminação de ancilóstomos, sem que o efeito fosse bastante seguro para sobre
eles se basear um tratamento metódico.
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Nomearemos em primeiro lugar a santonina que, ao lado de inúmeros insucessos,
deu umas poucas vezes resultados positivos. Pelo emprego combinado de calomelano,
jalapa e santonina, Grassi e E. Parona observaram algumas vezes a expulsão de
poucos ancilóstomos e, num caso único, houve eliminação de quatrocentos exem-
plares depois do emprego de 0,15 grama de santonina e 0,20 de calomelano.

Uma outra vez E. Parona observou a expulsão de 65 ancilóstomos, machos e
fêmeas. Uma circunstância notável é que em todos os casos de sucesso a santonina
foi associada aos calomelanos; sem ter ação anti-helmíntica própria, essa última
substância parece aumentar o efeito dos vermífugos. Entretanto, essa associação é
completamente incerta e não me foi dado ver a expulsão de um só ancilóstomo,
embora a tenha empregado muitas vezes.

Segundo Perroncito, a santonina também não tem ação nociva sobre as larvas
desse verme.

A ação da goma guta e de alguns outros drásticos parece mais precária ainda.
Pelo que pude concluir das publicações de outros autores, nos casos favoráveis,
houve apenas expulsão de poucos vermes machos; esses provavelmente foram
surpreendidos na migração e expelidos apenas de um modo mecânico.

Experimentando vários drásticos e fazendo em seguida exames minuciosos, só
achei uma vez um macho vivo e com o intestino quase vazio.

Depois do emprego do extrato de tanaceto, associado com sene e sêmen-
contra, assim como da mistura com calomelano e jalapa, E. Parona notou a expul-
são de seis ancilóstomos num e de doze noutro caso.

Parece também que as bebidas alcoólicas podem em certos casos produzir a
eliminação de alguns vermes. Empregadas em doses moderadas, nunca me deram
resultado algum; porém, depois de verdadeiros excessos, alguns autores dizem ter
notado uma diminuição dos ovos.

Resta-nos falar de algumas preparações empregadas no Brasil contra a
ancilostomíase. São estas o leite de jaracatiá (Carica dodecaphylla), o leite de
figueira branca (Ficus doliaria) e a doliarina, extraída desse último pelo farmacêu-
tico Peckolt.

Os sucos leitosos dessas plantas mostram muita semelhança entre si. São admi-
nistrados na dose de 3 a 6 colheres de chá, misturados com água, nessa dose tem
uma ação purgativa pronunciada.

Um fato muito significativo é que nenhum observador brasileiro notou a elimi-
nação de ancilóstomos depois do uso desses remédios, embora tenham sido procu-
rados muitas vezes nas fezes que, pela sua consistência diarréica, deviam facilitar
o exame. Não fui mais feliz num caso tratado pelo leite de figueira.

Tive também ocasião de examinar três doentes que tinham usado do leite de
jaracatiá segundo o modo popular e, conforme me asseguraram, com muito pro-
veito. Pois todos três apresentaram um grau de anemia considerável e havia um
número correspondente de ovos nas dejeções.

Vários colegas com bastante experiência sobre essas substâncias me disseram
que não estavam convencidos do efeito desses leites vegetais e que até nos casos,
na aparência favoráveis, as reincidências eram a regra.

A experiência direta feita sobre as larvas provou-me que estas podem ficar vivas
por muitas horas dentro desses sucos leitosos, quando são protegidas da dessecação.
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A eficácia desses remédios populares não parece, pois, tão brilhante, e uma
grande parte dos sucessos gabados poderá ser atribuída a melhoras espontâneas,
ajudadas pelo repouso e por uma alimentação melhor. É fato que casos crônicos
não curados e até fatais são muito freqüentes em lugares, onde ambas as árvores
existem, (uma delas, a figueira branca é muito abundante). Não se pode atribuir
esse fato a serem tais remédios desconhecidos, porque são citados em todos os
escritos de medicina popular, tão espalhados no Brasil. Se de um lado não quero
negar que esses sucos leitosos podem provocar ocasionalmente a eliminação de
ancilóstomos, de outro lado não posso considerar a ação bastante certa e poderosa
para poder concorrer com os métodos referidos, além de que não podem ser obti-
dos em todas as estações. O seu sabor pouco intenso e não de todo desagradável
constitui uma vantagem, mas sua ação drástica não deixa de ter inconvenientes
para os doentes debilitados.

Quanto à doliarina, depois do emprego do preparado introduzido pelo inventor
sob o nome de ‘pós de doliarina e ferro’, foi observada algumas vezes a expulsão
de alguns ancilóstomos. Assim Bozzolo viu a eliminação de 16 desses vermes em
dois doentes, tratados pela dose diária de três colheres das de chá, e Bäumler
achou trinta exemplares em quatro dejeções provocadas por esse remédio. Embora
nesse último caso o número de ovos nas dejeções tenha diminuído bastante, na
autópsia feita mais tarde encontraram ainda numerosos exemplares.

Num caso por mim tratado com a administração desse remédio, conforme as
indicações, não houve eliminação de um só verme. O doente, já muito enfraque-
cido, queixou-se da ação drástica e recusou continuar o seu uso. Depois da admi-
nistração de 12 gramas de ácido tímico, evacuou mais de quinhentos vermes e
sarou completamente pelo tratamento de Bozzolo. Deixei de empregar aquela
substância, mas tenho tratado um grande número de doentes que tinham feito uso
dela por muito tempo sem bastante proveito. Em vista do pequeno número de
ancilóstomos evacuados nos casos mais favoráveis, o tratamento deverá durar muito
tempo, mesmo supondo que todos os vermes sejam igualmente acessíveis à ação
dessa substância. Se nos casos em que houve eliminação os vermes saíram vivos
ou mortos não se sabe, tampouco se conhece a proporção dos machos e das fêmeas.

Como se depreende do acima referido, há uma série de substâncias, depois do
uso das quais poucos ancilóstomos, ou raras vezes um número mais considerável,
têm sido expelidos; mas só quanto a duas se tem verificado a expulsão completa,
tanto que se pode esperá-la em todos os casos com bastante certeza. Infelizmente,
a esperança de aumentar o número desses e de achar talvez um tratamento ainda
mais simples, agradável e econômico, não é tão grande, como se poderia supor,
porque um número muito considerável de drogas prometedoras tem sido empregado
sem resultado: todos os anti-helmínticos e vermífugos, muitos óleos essenciais,
corpos aromáticos etc.

Depois que, pelas substâncias citadas, a eliminação completa dos ancilóstomos
tornou-se possível, pode-se também decidir de modo definitivo sobre as relações
de causalidade entre esse parasita e os diversos estados patológicos que constituem
a ancilostomíase. Essa conclusão já está realizada, pois que todos os observadores
estão de acordo que as curas mais rápidas e surpreendentes são efetuadas depois
da eliminação completa dos parasitas. Se ainda não há a caquexia consecutiva
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(como é a regra em casos de pouca duração e até nos invertebrados, quando se
trata de indivíduos moços), pode-se conseguir a cura de uma anemia muito
pronunciada em tempo brevíssimo (três a cinco semanas), de modo que um
restabelecimento mais pronto não é possível em qualquer outra anemia causada
por hemorragias.

Mesmo em condições menos favoráveis, a anemia desaparece em dois ou quando
muito em três meses, como se pode verificar não só pela inspeção, como também
pelo exame microscópico do sangue.

Tenho de falar ainda de alguns medicamentos que, sem serem vermífugos, são
reputados dotados de ação favorável nessa moléstia. Naturalmente esse efeito
deve ser apenas sintomático e paliativo e por isso pode ser analisado em relação
aos sintomas e complicações.

O fenômeno mais notável da ancilostomíase é a anemia, a qual sempre requer
certo tempo para desaparecer. Convém estudar se será possível tratar esse sintoma
sem atacarmos a causa ou se, depois de suprimida essa última, o termo do trata-
mento pode ser abreviado. A solução desses problemas pode ser procurada por
vários meios, principalmente pelo emprego de certos medicamentos, do tratamento
dietético e da transfusão.

Dos medicamentos mencionaremos em primeiro lugar o ferro, que se costuma
dar em todas as formas de anemia, embora a clorose seja a única em que tem ação
específica. As melhoras observadas nas outras formas são menos manifestas ou
podem ser atribuídas a outras condições, como nas anemias pós-hemorrágicas.

A grande semelhança entre a clorose e a ancilostomíase foi a causa de tão
geralmente se empregar o ferro nessa última. Ainda assim, é difícil apreciar a parte
que teve nos sucessos aparentes, porque havia sempre outros fatores concorrentes.

É fato incontestável que não pode por si só impedir pioras e até casos de morte,
porque esses têm sido muitas vezes observados, apesar de um uso abundante de
preparados marciais. Também não podemos esperar nesses casos uma influência
favorável sobre os fenômenos digestivos e, quanto à ação vantajosa (hipotética)
sobre a formação das hemácias, não temos provas de que essa última tenha dimi-
nuído na ancilostomíase ou de que possa ser aumentada por medicamentos.

Por outro lado, vê-se freqüentemente em casos estacionários que o uso dos
ferruginosos, de combinação com o descanso e boa alimentação, produz melhoras
que desaparecem depois de cessarem estes, de modo que não parece justificado
negar categoricamente uma ação favorável. Talvez que em certas formas de admi-
nistração a ação hemostática tenha alguma influência, por exemplo, tratando-se
da caparrosa verde, empregada muitas vezes como remédio popular. Embora seja
pouco pura e as doses muito superiores às medicinais, costuma ser bem suportada
e parece às vezes ser de utilidade. Um outro remédio popular é a limalha de ferro,
cozida com sumo de limão.

Depois da expulsão dos vermes, o ferro é dispensável, porque, mesmo sem o
uso deste, a cura pode ser rápida. Contudo, pode às vezes ser conveniente receitá-
lo na convalescença, porque é quase sempre bem suportado, além de que é barato
e sancionado pelo uso. É sabido que a maior parte dos doentes não quer ser tratada
sem medicamento algum e por outro lado não convém abandonar o tratamento
antes da cura completa.
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O preparo ferruginoso que costumo empregar de preferência é o licor de
perclorureto de ferro, adicionado de 2 a 4% de carbonato ou bicarbonato de soda.
Essa adição torna-o menos ácido e de cor mais escura. É bem suportado assim e
pode-se esperar dele uma ação hemostática, e por isso pode servir nos intervalos
do tratamento ou quando o emprego dos anti-helmínticos deve ser demorado por
qualquer razão. A dose é de cinco a dez gotas, diluídas em água; toma-se esta três
ou quatro vezes por dia.

Uma dieta apropriada é sempre mais importante do que as preparações marciais.
Como o organismo dos doentes sofre perdas anormais, a receita deve ser também
elevada, Por outro lado, o aumento da alimentação é muitas vezes impedido por
perturbações dos órgãos digestivos. Devemos por isso dar uma dieta de fácil diges-
tão, de pouco volume, mas de propriedades nutritivas, como os albuminóides,
leite, ovos e carne, sob uma forma que se preste a uma absorção fácil. Um trata-
mento metódico pelo leite é muito apropriado para os casos graves, e quase sem-
pre agradável aos doentes.

Nos períodos menos adiantados, um pouco de exercício é conveniente ao do-
ente para aumentar o apetite e ajudar a digestão, porém nos casos muito sérios é
melhor que o paciente conserve-se no seu leito. Naturalmente deve-se impedir
que continue a importação dos vermes.

A transfusão parece ter sido feita uma só vez sob a forma de injeção peritoneal
de sangue.

O doente, um trabalhador do São Gotardo, sucumbiu. Desde então não se tem
mais aventado essa questão; também parece pouco provável que esse tratamento
se torne importante para a ancilostomíase, porque os casos de fortes hemorragias
intestinais que poderiam indicá-lo são raros. Na maior parte dos casos os doentes
não morrem de oligemia, mas de fraqueza do coração; é duvidoso que em tais
casos a transfusão seja superior aos remédios, dos quais trataremos em breve.

Consideraremos agora o tratamento dos fenômenos produzidos pela estase
venosa, principalmente da hidropisia. Essa última precisa de tratamento particu-
lar, quando é conseqüência de uma lesão das funções cardíacas; os ligeiros edemas
hidrêmicos pedem só o tratamento da anemia. Os diversos remédios anti-hidrópicos
podem ser empregados com bom resultado; somente os drásticos fortes parecem
ser contra-indicados, porque o seu uso, depois de breves melhoras, é quase sempre
seguido de pioras manifestas. O emprego dos diuréticos, (por exemplo, do tártaro
solúvel, do acetato de potássio), e dos diaforéticos, (como o jaborandi e a
pilocarpina), dá resultados favoráveis; porém todas essas substâncias são dispensá-
veis e o melhor tratamento consiste no emprego racional da digitalis.

Depois de numerosas experiências vejo-me obrigado a declarar que esse medi-
camento é o mais importante no tratamento da ancilostomíase, exceção feita dos
anti-helmínticos; há mesmo casos em que a regularização da ação cardíaca pela
digitalis é a tarefa mais importante e a remoção da causa mórbida primitiva vem
em segundo plano. Sinto tanto mais obrigação de insistir sobre a utilidade desse
remédio, quanto não me consta que algum autor tenha recomendado o seu emprego.
É principalmente indicado nos casos crônicos, em que os embaraços de circulação
se manifestam, além do sopro cardíaco, por pulsações freqüentes e irregulares, por
um matiz cianótico dos lábios e das unhas e por escassa secreção de urina. Não
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me receio de empregá-la nos casos em que se pode supor uma degeneração cardía-
ca, porque numa série de casos graves não só não vi inconveniente algum, mas ao
contrário vários sucessos brilhantes. Não somente a hidropisia desaparece em tem-
po brevíssimo depois de uma secreção urinária abundante, mas também a bronqui-
te e as perturbações digestivas mostram melhoras surpreendentes. A ação é com-
pletamente análoga à observada em lesões cardíacas não compensadas; somente
na ancilostomíase a cura pode ser completa.

Empreguei a digitalis quase sempre em pó de folhas, sob a forma de pílulas de
0,15 grama, administradas quatro a seis vezes por dia; essa forma não só foi prefe-
rida à da infusão pelos doentes, mas também ficou provado ser igualmente eficaz.
Principio por essas doses maiores, que no começo da ação são diminuídas e até
suprimidas segundo as indicações ou contra-indicações fornecidas pelo pulso.
Convém observar esse último duas vezes por dia.

Convém usar de preparações já conhecidas e ser muito cauteloso no emprego
de novas; se falhar o efeito, é necessário saber se não se deve acusar a má qualidade
da droga.

Em certos casos convém principiar o tratamento pela administração da digitalis;
em outros, esta pode ser dada logo depois do emprego do anti-helmíntico.

Se este é administrado durante alguns dias, pode-se empregar a digitalis nos
intervalos.

Falarei de duas categorias de remédios muito empregados na falta de um trata-
mento específico. A primeira é formada pelos estomáquicos e amargos; estes,
porém não deram mais resultado do que a maior parte dos remédios populares e
hoje podem ser considerados supérfluos. A segunda é formada pelos purgantes, os
quais são, na maior parte, drásticos. Não se pode negar que o uso destes é às vezes
seguido de uma melhora, embora passageira, das dispepsias e das dores localiza-
das. Provavelmente o emprego dos purgantes não poderá ser dispensado na paresia
intestinal pronunciada, característica do período médio da moléstia; mas nesses
casos são preferíveis os salinos em doses moderadas.

Depois da eliminação dos vermes e do uso de alimentação conveniente esse
sintoma não tardará a desaparecer.

Raras vezes haverá ocasião de empregar outros medicamentos; às vezes o ácido
clorídrico ou o sal de Carlsbad artificial poderá ser empregado com proveito.

Se já houver diarréia, aproveita-se o estado de vacuidade do intestino para o
tratamento anti-helmíntico e empregar-se-á só depois deste o apoio ou os
adstringentes.

Depois de indicar os medicamentos e os vários modos de os empregar, convém
resumir o que dissemos acerca do tratamento.

A terapêutica da ancilostomíase, embora muito vantajosa, não é simples e o
resultado favorável depende muito de uma observação minuciosa dos preceitos
acima indicados. É muito para desejar que o tratamento dos casos mais graves seja
feito num hospital ou debaixo da observação do médico e mesmo nos casos mais
leves, ao menos durante o emprego dos anti-helmínticos. Infelizmente o médico é
muitas vezes obrigado a um tratamento ambulante; levaremos essa circunstância
em conta, mas veremos em primeiro lugar como o tratamento poderá ser guiado
do modo mais vantajoso para o doente.
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O diagnóstico pode muitas vezes ser feito a distância e mais se reforça pelos
comemorativos; o exame dos diferentes órgãos nos dá mais certeza, porém não é
completo, se não se estende à investigação microscópica das fezes. Por esta se
conhece se um número correspondente de ovos de ancilóstomo é eliminado e
também se pode verificar a presença de outros helmintos. Um número pequeno de
ovos induzir-nos-á à procura de complicações, quando podem os excluir uma dura-
ção prolongada da moléstia ou uma resistência diminuta do doente ou enfim curas
anti-helmínticas precedentes. Deve-se também tomar em conta a quantidade do
alimento, o volume e a consistência das fezes; por isso as dejeções naturais são
preferíveis às provocadas por purgantes.

Antes de administrar os anti-helmínticos, deve-se combater, com medicamen-
tos convenientes, a tendência ao vômito, a copróstase e as perturbações da circu-
lação, manifestadas pela hidropisia.

A ceia precedente ao tratamento anti-helmíntico deve ser composta de alimen-
tos digestíveis e precedida dos medicamentos preparativos.

Os anti-helmínticos são dados de manhã cedo em jejum. Se, depois de algumas
horas, não houver evacuação espontânea, pode-se provocá-la por meio e purgantes.
Quando se quer fazer o exame das fezes, convém que estas sejam líquidas.

As dejeções que trazem os vermes eliminados são caracterizadas pelo cheiro
do anti-helmíntico empregado. Para observar os vermes, convém despejar as fezes
às pequenas porções num vaso largo de fundo branco, e diluí-las com água, quanta
for precisa. Desse modo, os vermes expulsos podem ser colhidos ou simplesmente
contados. Pelo número deles, de combinação com os resultados do exame do
doente e das fezes (pelo microscópio), pode-se já julgar o efeito do tratamento. Se
o sucesso for completo, os doentes quase sempre acusam imediatamente melhoras
consideráveis.

Terminado o tratamento anti-helmíntico, deixa-se passar alguns dias, durante
os quais se tratará os fenômenos prevalecentes, alimentando bem o doente. A
diarréia, ou um efeito excessivo dos purgantes, deve ser combatida energicamente.
Se for preciso, usar-se-á da digitalis, e, quando não houver outra indicação, pode-
se administrar os ferruginosos.

Alguns dias depois se faz outro exame microscópico das fezes. Se não se en-
contrar mais ovos, continua-se com a medicação sintomática durante o tempo que
parecer necessário. Casos benignos podem ter alta, com ordem de aparecer de
oito em oito dias.

Já depois da primeira semana podem-se observar injeções vasculares novas no
saco conjuntival e uma diminuição de freqüência do pulso. Com o tempo esses
fenômenos tornam-se mais sensíveis.

O apetite costuma reaparecer depressa, mas o ruído de corrupio e o sopro
cardíaco desaparecem lentamente e as palpitações se manifestam ainda por muito
tempo por ocasião dos esforços. A intermitência do pulso é que custa mais a desa-
parecer.

Em muitos casos o estado geral, depois de duas semanas, já tem melhorado
tanto, que se pode permitir aos doentes que recomecem os seus trabalhos com a
condição de descansarem, quando se sentirem fatigados.
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A cura pode ser considerada completa, quando o doente, além de certo bem-
estar e de aptidão para o trabalho, mostra cor normal da pele e das mucosas, o que
se dá quase sempre no espaço de três a oito semanas.

Se pelo exame microscópico se conhece que ficaram alguns ancilóstomos fê-
meas no intestino, pode-se deixar de expeli-los; porém quase sempre por isso a
cura ficará retardada. No caso de se encontrar ainda um número considerável de
ovos, repetir-se-á o tratamento, passada uma semana, quantas vezes forem precisas.

No tratamento policlínico pode-se prescindir de um exame preliminar das fezes:
dá-se o remédio com direções minuciosas e faz-se o exame microscópico depois
de uma semana. Se esse exame não for possível, pode-se conhecer pelo estado do
doente se convém repetir a dose. Depois da eliminação completa, convém tornar
a ver o doente algumas vezes com intervalos mais longos.

O médico não deve julgar cumpridos os seus deveres antes de ter dirigido a
atenção do doente para as condições nocivas e de ter tomado medidas para impe-
dir uma nova infecção.

Tenho ainda de falar brevemente da profilaxia da ancilostomíase, que se ocupa
principalmente das seguintes questões:

1) Como se pode impedir a propagação de larvas ou de ovos de
ancilóstomos?

2) Como se impede a introdução destes no organismo humano?

Para a solução do primeiro problema é de importância que as noções
concernentes, o parasita e os métodos de sua expulsão, se tornem populares.

Cada indivíduo infectado oferece um perigo para os habitantes do mesmo lu-
gar, perigo que só termina pela expulsão dos parasitas. Um tratamento conseqüente
de todos os doentes acabaria pelo desaparecimento da moléstia, mesmo em péssi-
mas condições higiênicas. Esse fim, porém, não é tão fácil de obter-se, porque um
pequeno número de ancilóstomos pode apenas ser diagnosticado pelo microscópio
e só os portadores de uma grande quantidade costumam procurar o médico. A
terapêutica também não é ainda tão fácil e segura que se possa aplicar a todos os
indivíduos suspeitos, como se costuma fazer com a santonina no tratamento dos
ascáridas. Uma outra condição é mais fácil de se realizar: consiste em impedir
que os excrementos sejam espalhados, estabelecendo latrinas convenientes.

Parece certo que todos os focos dessa moléstia devem sua existência exclusi-
vamente ao desprezo dessa medida elementar de higiene. No conteúdo das fossas
de latrinas parece não haver desenvolvimento de larvas, talvez por ser muito líquido,
e não se conhecem infecções propagadas pelo emprego dessas matérias na agri-
cultura. Entretanto, se aparecesse algum perigo, poderia ser evitado por uma este-
rilização das fezes. Para esse fim, o calor parece mais apropriado, de preferência
aos ácidos minerais, ácido fênico bruto etc.

Para impedir a introdução das larvas é preciso em primeiro lugar alguma pre-
caução na escolha da água como bebida. Pode-se tirá-la sem hesitação das nas-
centes ou dos condutos convenientemente fechados e também de poços bem esta-
belecidos, onde a água das chuvas não entra senão depois de filtrada pela terra. As
águas provavelmente infeccionadas oferecem pouco perigo, quando se deixa o
líquido em repouso nos vasos, evitando bulir no depósito. O modo de beber água
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de bruços sobre as margens dos regatos ou rios deve ser evitado. Uma filtração por
pedras porosas, filtros de barro ou de carvão dá uma garantia suficiente; um pouco
de papel de filtro ou mesmo um pano de tecido bastante unido também impede a
passagem das larvas, de modo que não será preciso usar do calor para a esteriliza-
ção da água.

Nos lugares em que as condições higiênicas são defeituosas, como nos focos
de anemia parasitária, será preferível, por outras razões também, usar só bebidas
preparadas com água fervendo, como chá, café etc.

A importação por meio de partículas de terra infectadas, aderentes às mãos,
como acontece aos oleiros, mineiros e crianças, pode ser naturalmente evitada
pelo simples asseio, principalmente não tomando comidas, senão depois de ter
lavado bem as mãos.

Nas minas e olarias pode-se facilmente evitar a infecção do terreno, proibindo
severamente a deposição de fezes fora de certos lugares destinados a esse fim.

Em geral, resulta da nossa descrição que a moléstia não pode aparecer senão
em péssimas condições higiênicas; por isso cada caso de ancilostomíase constitui
para nós um dever de prestarmos toda a atenção para a existência dessas deficiên-
cias de higiene e de combatê-las quanto for possível.
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