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O pequeno arquipélago das ilhas Havaí ou Sandwich está isolado tanto de terra
firme quanto de outras ilhas por um cinturão de mar que em nenhum lugar tem
largura menor que 2 mil milhas náuticas. Possui uma fauna terrestre e de água
doce tão escassa que, com exceção dos animais aquáticos, dificilmente apresen-
tará alguma novidade para o helmintólogo. De fato, parece que nenhuma espécie
nova ou especialmente interessante de parasito, oriunda do arquipélago, tornou-se
conhecida até o momento. Porém, em parte pela imigração de novas raças huma-
nas, em parte pela introdução de animais domésticos, diversos parasitos foram
importados, encontrando aqui, também em parte, condições de desenvolvimento
muito favoráveis. Talvez não seja destituída de interesse uma breve comunicação
sobre esses invasores, alguns dos quais com importância político-econômica.

Dos parasitos humanos pude verificar aqui os seguintes:

Ascaris lumbricoides
Trichocephalus dispar
Oxyuris vermicularis
Rhabdonema strongyloides
Ancylostoma duodenale

Além disso, observa-se aqui às vezes uma Taenia, provavelmente T. mediocanellata,
mas ainda há dúvidas se a mesma também se adquire aqui.

Dessas espécies, Trichocephalus dispar foi verificada somente em exames de
fezes (sob forma de ovo). Aqui, como em outros lugares, parece muito disseminado,
embora na maioria das vezes somente em número moderado. Nunca observei
sintomas ocasionados exclusivamente por sua presença. Porém, como em círculos
médicos há pouco se voltou a falar de uma enfermidade de Trichocephalus,
lastimando-se sua insanabilidade, não posso me furtar a enfatizar que esse parasito
pode ser expelido tanto através de timol como de Extractum filicis. Ainda que isso
não ocorra necessariamente, ocorre com bastante freqüência, e portanto a terapia
não é, de modo algum, de todo impotente.

Rhabdonema strongyloides foi observado umas poucas vezes em estado larval
como acompanhante de Ancylostoma; também foi obtida, sem dificuldades, a
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2 Conferências clínicas de Volksmann. [N.T.]

criação da geração encontrada livre nas fezes. Não havia sintomas especiais, e
sou obrigado a continuar duvidando de que é esse parasito que provoca a diarréia
da Cochinchina.

Ascaris lumbricoides foi reiteradas vezes observado junto ao Ancylostoma; além
disso, algumas vezes sozinho, sobretudo em crianças.

Infestação por Oxyuris observei uma vez como doença familiar; a comichão e
a perturbação constante do repouso noturno tinham sobre suas vítimas um efeito
muito grave. A doença foi introduzida em bem situada família (branca) por uma
criança adotada, que era também a mais gravemente infestada. Nesta, o sintoma
dos gritos noturnos (no sono) era observado em seu modo mais expressivo, tendo eu
motivo para julgar serem eles condicionados pela irritação provocada pelos oxiúros
em migração.

A ocorrência desconhecida até o presente de Ancylostoma duodenale nas ilhas
do Havaí confirma a opinião que externei anteriormente sobre a ampla dissemina-
ção desse parasito em todos os países mais quentes. O foco original da doença
deve ser procurado no Havaí, onde se disseminou e fez muitas vítimas entre os
trabalhadores portugueses de vários canaviais situados próximos a Hilo. Essa re-
gião tem enormes índices de precipitação atmosférica e, ademais, precariíssimas
condições de água potável. A partir daí, a doença foi levada para Oahu, onde
pude verificar três diferentes focos; dois deles localizam-se nos vales de Kalihi e
Manoa, o terceiro na região de Waialua. Em geral, as condições higiênicas e
atmosféricas são as mesmas. Até agora encontrei a doença somente entre portu-
gueses; e ainda que casos isolados ocorram também entre chineses, japoneses e
havaianos, com as mesmas condições de vida, sua participação é decididamente
bem menor. Os portugueses, contudo, provêm, não de Portugal, mas das ilhas
africanas, sobretudo Madeira e Açores, e a importação do parasito de lá parece ter
a mais alta probabilidade, embora a enfermidade ainda não tenha sido constatada
naquelas localidades. Isso, porém, não quer dizer muita coisa, pois por toda parte
a sina dessa doença tem sido passar longo tempo desapercebida. Recentemente,
foi constatada no Ceilão; ademais encontrei, descrito em uma comunicação mais
antiga de Virchow (“Ärzliche Praxis in der Troas”, Virchows Archiv, v.LXXVII, p.174
ss.),1 sob a designação de geofagia, um caso mórbido da região da antiga Tróia,
que deve ser interpretado como caso característico de ancilostomíase. Portanto,
também aqui se confirma novamente minha suposição de que ela está por ser
encontrada também nos países mais quentes (aparentemente imunes).

No que concerne aos casos de ancilostomíase por mim observados (no total 60,
dos quais apenas seis em Oahu), repetiram-se inteiramente as minhas observações
anteriormente feitas no Brasil (ver Volksmanns klinische Vorträge, fasc. 255, 256 e
265).2 Para o tratamento utilizei dessa vez mais Extr. Fil maris, do qual tinha à mão
um preparado de boa qualidade da Merck. Embora para adultos sempre tenha
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usado 6-8 g  (dose que não pode ser ultrapassada em quantidade considerável, sem
risco), só excepcionalmente um único tratamento foi suficiente, e esse medica-
mento não se revelou, de modo algum, mais eficiente que o timol. Aliás, a admi-
nistração em cápsulas de gelatina não oferecia dificuldades.

Infelizmente, para as observações helmintológicas, eu contava quase que ex-
clusivamente com meu consultório particular. Tinha por isso pouca oportunidade
de procurar em chineses e japoneses parasitos importados, por exemplo, da Ásia;
todavia, pude observar grande número de havaianos. Posso afirmar, portanto, que
a Filaria bancrofti até agora não foi encontrada nas Ilhas Sandwich, embora não
faltem mosquitos ali, onde ocorrem também abundantemente os da espécie que
provavelmente serve de hospedeiro intermediário. Como em outros lugares da
Polinésia (por exemplo, Ilhas Fidji) ocorrem acometimentos por filária, é absoluta-
mente provável que esse parasito mais cedo ou mais tarde também se estabeleça
aqui. Das espécies asiáticas de Distomum, nenhuma foi até agora observada em
pessoas. Tampouco houve até hoje casos com D. hepaticum. Considerando a larga
disseminação de caramujos infectados em águas que também abastecem os ho-
mens com água potável, uma eventualidade dessas não seria improvável.

Em animais domésticos, como já foi comunicado em detalhes neste periódico,
D. hepaticum é encontrado com muita freqüência; já D. lanceolatum parece não
ocorrer. Echinococcus é por vezes encontrado em animais de abate, em humanos
nenhum caso se tornou conhecido. Em cavalos, o Sclerostomum armatum ocorre,
e reina de maneira mortífera em uma localidade. Aí também foi observada Filaria
papillosa. (Registre-se de passagem que também o mormo foi introduzido, enquan-
to o antraz provavelmente não o foi, e a raiva canina com certeza não. Além
disso, no gado vacum de algumas localidades, passaram a ocorrer recentemente,
com freqüência, abscessos peculiares crônicos localizados, sobretudo, no fígado,
e que contêm pus caseoso no interior de espessa membrana piogênica. Trata-se,
talvez, de um processo patológico ainda desconhecido.)

Quanto a outros parasitos, gostaria de mencionar ainda a ocorrência de
Echinorhynchus campanulatus, dos quais encontrei, certa ocasião, numerosos exem-
plares numa ratazana. Esse é, segundo Grassi e Calandruccio, um parasito faculta-
tivo do homem. Cysticercus taeniae crassicollis foi encontrado em Mus decumanus.

Em peixes marinhos encontrei reiteradamente helmintos, mas não eram, na
maioria das vezes, formas sexualmente maduras. Por isso, menciono aqui apenas
Distoma clavatum, do qual encontrei dois exemplares no estômago de uma
Coryphaena hippuris.

Com isso termino esta breve comunicação, que não tem nenhuma pretensão de
ser completa. Sobretudo, faltou-me oportunidade para examinar as aves aquáticas,
bem representadas, nas quais ainda podem se apresentar diversas coisas interes-
santes.

São Francisco, 24 de novembro de 1892.
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