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Breve relação de viagem, extraída dos diários dos Drs. Lutz e Araújo
(Os números intercalados referem-se às fotografias)

13-15. I. A comissão se reúne em São Paulo e prepara a viagem.

16. Embarque para Bauru às 7h5. Chegada às 17h. Noite no Hotel Cariani.
Visitamos o prefeito, Dr. Figueira de Mello, e o Dr. Machado, chefe da Noroeste.

17. Com o Dr. Goyanna vimos o Hospital.1,2 À tarde os doutores Lutz e Araújo
visitaram a importante fazenda Val de Palmas, com um milhão de pés de café e
alguma cana. Em caminho colecionaram várias plantas (Cochlospermun insigne,
Reyhera e Dipladenia).

18. Viagem a Araçatuba, e 19 a Três Lagoas, com demora em Itapura e Jupiá. A
Noroeste notamos importantes plantações de café datando dos últimos anos. Em
Itapura vimos a cachoeira, que estava bastante cheia.3,4 Havia uma Mourera e uma
outra Podostemonacea, mas encontramos apenas um casulo novo de borrachudo
nestas. Achamos um Chrysops costatus e várias plantas, entre estas uma Portulacca
e um Talinum, diferente do patens, que foram secadas. Em Jupiá, que é o porto
paulista no rio Paraná, colhemos Helicteres ovata. Passou-se a noite no Hotel dos
Viajantes em Três Lagoas, primeira estação do lado de Mato Grosso. A vila, em
terreno plano, é nova e parece destinada a aumentar rapidamente. Do lado de Mato
Grosso, que pertence a um setor novo, a hora oficial é atrasada de 60 minutos.

Na manhã de 20, parte da Comissão visitou a lagoa; apanharam muita chuva
e não encontraram nada de interessante. Os dias anteriores já eram chuvosos e o

Viagem científica no Rio Paraná e a Assunción,
com volta por Buenos Aires, Montevidéu e Rio Grande *

* Relatório de viagem feita, de janeiro a março de 1918, por Adolpho Lutz em companhia de
Heráclides-Cesar de Souza Araújo e Olympio da Fonseca Filho. Os relatório dos três cientistas do
Instituto Oswaldo Cruz foi publicado em 1918 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.10, n.2, em
português (p.104-73) e em inglês (p.83-102), neste caso com o título “Report on the journey down the
river Paraná to Asuncion and the return journey over Buenos Aires, Montevideo and Rio Grande”.
Contém 56 pranchas com reproduções de fotografias tomadas por Araújo e Fonseca Filho. O relatório
foi resenhado em Review of Applied Entomology, London, 8 (series B), p.25-7, 1920. [N.E.]
1 Hospital de Bauru.
2 Caso de lepra mutilante, encontrado no hospital.
3 Salto de Itapura, lado direito.
4 Idem, lado esquerdo.
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dia 20 era francamente de chuva. A E. de F. Itapura-Corumbá, que já nos tinha
dado passagem especial de Jupiá, no dia depois nos levou outra vez para o rio. Já
a viagem de Itapura para Jupiá foi feita em trenzinho fornecido pela mesma
companhia.

21. Embarcamos no barranco do rio, tomando o vapor Paraná. [6] Este vinha de
Jupiá, aonde não voltamos por ser um lugar sem recurso. A passagem do trem faz-
se numa espécie de ajoujo que pode carregar 4 vagões,5 sendo rebocado por um
pequeno vapor fluvial.6 De Jupiá desce-se obliquamente pelo rio. Mais abaixo do
barranco, o rio oferece facilidades para a colocação da ponte, que já chegou em
grande parte. Logo depois observamos o célebre rebojo do Jupiá. O rio tem geral-
mente perto de um quilômetro de largura e há uma zona contínua de mato dos dois
lados. A cor da água é pardo-escuro, em parte por causa da chuva abundante dos
últimos dias. Há muitas pedras agrupadas, ilhas maiores e alguns bancos de areia.
Passamos em primeiro lugar a Ilha Comprida, deixando depois à esquerda a foz do
Rio Aguapeí e à direita a Ilha das Ariranhas; atravessamos o labirinto, avistando
logo depois a barra do rio Verde; finalmente paramos na Ilha Verde, para tomar
lenha pela segunda vez (a primeira foi logo no princípio da viagem). Encontramos
uma guabirobeira com frutas e pegamos alguns insetos. Na ilha das Capivaras
encontramos muitos desses animais, e na Ilha da Jacutinga um bando de garças
brancas, regulando entre cem e duzentas, quase todas da espécie maior. Na via-
gem vimos muitas das garças grandes com asas cinzentas em exemplares isola-
dos, um bando de trinta-réis e alguns Latus dominicanus. Depois da Ilha das
Capivaras encontramos muita chuva, e já era noite fechada quando chegamos a
Tibiriçá, em frente à barra do rio Pardo.

22. Passamos a noite no hotel. De manhã apanharam-se numerosos Culicoides
com escudo estriado de claro. Examinaram-se vários doentes, entre estes um de
mal de engasgo, que era cozinheiro a bordo do “Paraná”. Esse vapor pertence à
Companhia de Viação São Paulo–Mato Grosso, que no porto Tibiriçá faz o trans-
porte das boiadas de uma margem do Paraná para a outra. Faz também a navega-
ção do rio Pardo e de outro rio do Mato Grosso, mais ao Sul. A mesma companhia
é dona do terreno, das casas (cerca de vinte), de oficinas, de uma farmácia, do
hotel e de extensos pastos, onde o gado pode descansar da viagem. A venda de
bebidas alcoólicas é estritamente proibida, assim como a caça no porto. Foi o Sr.
Ovídio Braga que nos recebeu muito bem.

À tarde fizemos um passeio a cavalo, visitando duas matas e um pasto ao lado
do rio. Apareceram poucas mutucas de dia, sendo a mais comum L. leucaspis.
Havia também Neotabanus ochrophilus e outra espécie com duas listras verdes
nos olhos e duas estrias, compostas, ferruginosas nos dois lados do abdome. À noite
pegou-se E. xanthopogon, T. aurora e Chl. Mexicanus L.

5 No original, ‘wagons’. Segundo Dicionário Eletrônico Houaiss (versão 1.0, dez. 2001), ajoujo
designa, no Norte e Centro-Oeste do Brasil, embarcação constituída de duas a quatro canoas
emparelhadas e jungidas entre si, para transporte de carga no São Francisco e em outros rios. [N.E.]
6 E. de F. Itapura-Corumbá – Ferry-boat no porto de Jupiá.
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Durante o dia fomos muitas vezes picados por um pequeno Culicoides. O C.
scapularis, comum em toda parte, incomoda mais que os outros. Havia também
Ianthinosoma musica, Mansonia titillans e uma Cellia que não era abundante.
Falta a Stegomyia (que era comum em Bauru e Três Lagoas) e o C. quinquefasciatus.

23. O dia amanheceu bonito como aquele de ontem (que todavia mais tarde se
tornou chuvoso). Às dez horas embarcamos no vapor “Rio Brilhante” para atravessar
o Paraná e subir o Rio Pardo, a fim de fazer uma caçada de anta. No rio Pardo vimos
muitos pássaros como jabirus, garças, marrecas, biguás, socozinhos, martins-
pescadores e tucanos. Saltamos na margem direita, onde colhemos várias plantas
interessantes e alguns insetos. Os cães, depois de muita demora, trouxeram uma anta
que foi morta perto do vapor. [8, 9] Pegou-se também um pacu grande, três dourados,
dos quais um bem grande, um piau e alguns peixes menores que serviram de isca.

O exame parasitológico da anta, que era fêmea nova, deu muitos carrapatos e
um Oesophagostomun, também muito abundante, não se encontrando outro ver-
me. Conservamos os ciliados do ceco. No dourado e no piau encontrou-se o D.
obesum, e numa garça branca uma Taenia e nematódios. Observou-se que a L.
lepidota procurava a anta morta, de preferência às pessoas que estavam em redor.
Havia alguns E. clari, var. nigricans, e um S. tibiale. À noite recebemos ainda um
M. sorbillans. De mosquitos observamos aqui grande abundância de C. scapularis,
e à noite muitas Mansonia titillans, raras Ps. Ciliata, no mato, e, no rio, Ianth.
musica e um exemplar de Aribalzagae. De Anophelinas havia apenas um exem-
plar de Cellia albipes.

Existe no hotel um exemplar novo, de sexo fêmeo, da Lutra paranensis ou
ariranha, que está completamente manso e muito interessante para observar-se,
tanto em terra como na água. [7]

24. De manhã observamos doentes, examinamos preparações de impaludismo e
preparamos insetos. Depois visitamos em barca um banco e um canal abaixo do
porto. Não encontramos larvas de mosquitos, por ser a água quente demais. O sol
estava a prumo e o calor intensíssimo. De plantas havia a Scoparia flava, uma ou
duas borragináceas e uma Mollinia. No mato encontramos a Aristolochia crenata.
Voltamos por causa do calor. Apanhamos alguns himenópteros, lepidópteros e pou-
cas mutucas.

De manhã vimos um bando de araras canindé, parado numa palmeira, perto de
uma das casas da povoação.

À tarde percorremos o pasto, onde havia águas estagnadas por causa da en-
chente. Não encontramos larvas de anofelinas, porque o calor já devia ter esterili-
zado estas águas rasas, expostas ao sol. Apenas foram apanhadas duas ou três
imagos de Cellia. Faltavam Mansonia, mas havia uma quantidade colossal de C.
scapularis Rond. Ao escurecer apareceram muitos E. xanthopogon e alguns S. tibiale.

A primeira parte do dia foi de sol e muito quente, depois o tempo tornou-se um
tanto chuvoso e o calor abrandou um pouco.
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25. A manhã era fresca e o céu nublado. Dentro da casa apareceram algumas
Mansonia que não tinham sugado. À tarde, quando se quis sair, veio uma forte
pancada de chuva que durou bastante tempo.

26. De manhã fez-se, do lado de Mato Grosso, acima da foz do rio Pardo, uma
caçada, matando-se um macho de cervo ainda muito novo, mas já grande, cuja
carne experimentamos, achando-a muito boa. Vimos também um casal de cervos
adultos pastando e achamos um crânio com galhos grandes. Apanhamos poucas
mutucas e mosquitos e colhemos algumas plantas. Nas lagoas só parece haver
uma Ampullaria. Foi preciso regressar, porque tinha chegado a lancha da Compa-
nhia Mate-Laranjeira com ordem de levar-nos rio abaixo. Embarcamos às 15 horas
na chata “Sirena”, rebocada pela lancha “Brilhante”, em companhia do coman-
dante, Sr. Ricardo Mendes, e paramos às 22 horas, percorrendo um trecho de 80
quilômetros. Na viagem viu-se, além de biguás e garças, alguns patos e quatro
colhereiras num banco de areia. As margens ofereciam sempre uma borda de
mato, cheio de embaúbas e sem habitação qualquer; a bordo apareceram algumas
L. lepidota e um O. aurora. O tempo era bom, mas muito quente nas horas de sol.
O pôr do sol foi muito brilhante e à noite houve lua cheia.

27. Levantamos ferro de manhã cedo. Nos mosquiteiros encontramos, do lado
de fora, vários borrachudos, M. pseudotitillans e alguns I. arribalzagae, por dentro
alguns C. lectularius.

O tempo amanheceu muito bonito, com uma temperatura de 25o; às 9h já
havia 30o debaixo da tolda. Depois a temperatura chegou a 33o às 11h, quando
veio forte chuva com muito vento e trovoada, abaixando a temperatura. À tarde
chegamos à ilha que está em frente da barra do Paranapanema. Usando apenas a
lancha, fizemos uma excursão em direção desta barra, que não foi alcançada.
Depois continuamos a viagem durante a noite de lua cheia.

28. De manhã passamos pelo lado direito da grande Ilha das Sete Quedas e
vimos a barra do rio Iguatemi. Continuamos a viagem com bom tempo, e antes das
11 horas avistamos a fumaça dos saltos. Um pouco depois das 11 aportamos em
Porto Mojoli, [31-39] onde fomos muito bem recebidos. No mesmo dia fizemos
uma operação em doente que sofria de oclusão intestinal havia nove dias. À noite
veio uma forte pancada de chuva.

Em Porto Mojoli fomos recebidos pelo administrador, Sr. Thomas Jara, o médico
Dr. Varella e o engenheiro Sr. Wilson, muito amável. O lugar foi fundado em 1909
e pertence à Empresa Mate-Laranjeira, que explora os ervais naturais do lado de
Mato Grosso e transporta o produto para a Argentina. Com exceção dos chefes, o
pessoal é paraguaio7 e fala quase exclusivamente o guarani. O consumo de bebi-
das alcoólicas e o jogo são proibidos.

7 O autor grafa ‘paraguaiense’. [N.E.]
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29. De manhã cedo apanhamos, numa mula, vários exemplares de S. orbitale
que, nessa hora, aparecem com mais freqüência. Alguns exemplares estavam ex-
tremamente cheios. Eram indivíduos que não tinham sugado antes. À tarde fomos,
a cavalo, ao mato, onde apanhamos grande número de mutucas, principalmente
E. ardens, e alguns mosquitos, prevalecendo, como em toda parte, o C. scapularis
e, em segundo lugar, I. arribalzagae.

30. Excursão na lancha “Roseira” para o rio Piqueri,8 [27-30] afluente do lado
esquerdo do Paraná, com a foz vinte quilômetros acima do porto. Tem a água mais
clara, verde. Viram-se biguás, biguatingas, patos bravos, duas ariranhas e rastos de
anta, e, guiados por um espanhol, Manuel, único morador do lugar, caçamos duas
jacutingas. Apanhamos também alguns peixes de tamanho médio, como dourado,
piracanjuba e matrinxã. Colhemos na viagem várias mutucas e mosquitos. Matou-
se também uma jararaca.

31. De manhã fomos ao mato, onde vimos duas araras vermelhas e alguns outros
pássaros. O céu era nublado e mais tarde houve algumas pancadas de chuva.

1.II. O tempo continuou chuvoso, mas nem por isso deixamos de realizar a pro-
jetada excursão à foz do Ivaí, distante uns cem quilômetros. [14-30] Depois de
procurar o Manoel no rio Piqueri, voltamos ao Paraná subindo até um pouco acima
do rio Alambari, onde dormimos. No dia seguinte fomos até o aldeamento dos índios
(mansos) layuá, no arroio do Veado, perto da foz do Ivaí. Alguns deles sofriam de
impaludismo. Vimos uma casa muito grande, completamente fechada, apenas
algumas portas, das quais saía fumaça, produzida por causa dos mosquitos que
eram insuportáveis e perseguiam os índios como nós. Posto que mais acostumados,
não gostavam das picadas. Já eram bastante civilizados; entretanto, faziam arcos
e flechas e maças a modo dos selvagens. Perto da aldeia havia grandes bandos de
araras vermelhas. No porto havia numerosas borboletas de várias espécies sugando
no solo úmido, como também alguns himenópteros. Do arroio entramos no rio Ivaí,
sem encontrar nada de especial, nem ponto que se prestasse para saltar; continu-
ando a chuva, resolvemos voltar. Passamos a noite perto do lugar onde dormimos
na véspera. Voltamos no dia 3, deixando o Manuel no rio Pequeri. [34]

4. O dia de hoje foi todo de chuva, o que nos impediu de fazer excursões.
Vimos alguns doentes de febres benignas, papo, ancilostomíase, úlceras etc.

5. De manhã o tempo era nublado, não tendo chovido desde a véspera. Depois
do meio-dia realizamos o passeio à cachoeira 18 das Sete Quedas. [40-43] O mato
estava ainda muito cheio de água. Vimos três cachoeiras, uma em cima da outra,
nenhuma excedendo 10 metros de altura. A largura também era pequena. Obser-
vamos o Paraná abaixo do salto, reduzido a um rio de uns 80 metros de largura e
correndo com grande velocidade no fundo de uma barranca de pedra de ferro, com

8 No original, alternam-se as gráfias ‘Pequeri’, ‘Pequiri’ e ‘Piquiri’. [N.E.]
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paredes verticais, mas pouco elevadas. Em duas das pequenas poças lá existentes
apanhou-se um pequeno filópode. Havia também alguns aruás pequenos. Apare-
ceram vários exemplares de S. pertinax. Os cavalos eram atacados em pleno dia
por E. ardens, que desaparece ao escurecer, pelo O. cinerarius com asas escuras e
por outras espécies de Chrysops e Tabanus.

Deixamos de visitar os grandes saltos do Guaíra, que eram inacessíveis por
causa da enchente do Paraná.

6. Com tempo muito bonito, fizemos uma excursão para o rio Iguatemi, do lado
do Mato Grosso, [12] em companhia dos senhores Jara, Bianchini, Dr. Varella e do
pessoal da lancha “Roseira”, que pertence ao Lloyd Paranaense. Matou-se uma
Ardea agami que continha o Diplostomum grande Diesing, uma Cairina moschatae,
e pegou-se um tatu azul que atravessava o rio a nado. Nestes animais não encon-
tramos ectoparasitos. Durante a viagem apareceram muitos Diachlorus flavitaenia
e bimaculata, O. aurora e cinerarius e L. lepidota, como também grande número
de I. arribalzagae. Na volta vimos muitas pombas legítimas e tucanos grandes. Do
lado do Mato Grosso, nas margens do afluente, vimos banhados e campos úmidos.
Encontramos apenas um rancho, estabelecido pela empresa sobre uma das ilhas
do Paraná e chamado Porto Isabel. Lá examinamos uma bromeliácea, que não
continha larvas de mosquitos.

7. Despedimo-nos e embarcamos no trem para Porto Mendes, em companhia
do Sr. Wilson. Em viagem encontramos alguns taquaruçus verdes que continham
larvas de mosquitos. Esta espécie de bambu era muito abundante, mas todos os
outros colmos eram secos por terem florescido no ano passado. A mata é toda em
terra roxa. Contém árvores de Ilex paraguayensis.

Em Porto Mendes encontramos uma boa casa, 70 metros acima do rio, que
corre com bastante rapidez numa barranca funda. A largura, comparada com aquela
observada acima do salto, é muito reduzida. Há um plano inclinado que liga o
porto com a linha da estrada de ferro. Na casa apareciam S. pertinax e um
Culicoides pequeno. Havia muitos gafanhotos, principalmente uma Scaphura da
espécie parecida com sphegidas. Vimo-la comer a carne cozida de um osso, atira-
do fora. Havia também grande número de borboletas, pousadas em lugar úmido.
Algumas procuravam de preferência couros frescos e velhos. Ao escurecer fomos a
bordo do vapor “España”, que tinha chegado pouco antes.

8. De manhã visitamos a importante empresa Alica (que explora o mate do lado
do Paraná), embarcando depois. A maior parte do dia foi empregada no serviço de
descarregar uma grande caldeira e muitas barricas, e no embarcar de sacos de mate.
O vapor é bastante grande e confortável, sem ser bonito, e a comida a bordo era
boa. De manhã o tempo era muito quente, mas refrescou depois de uma chuva forte
que sobreveio às 4 horas da tarde. Era alta noite quando o vapor deixou o porto.

9. O rio continua enchendo, com as águas muito turvas e carregando muitos
detritos. Tivemos de parar por duas vezes, por alguns galhos (de paus encalhados)
terem entrado nas rodas, que são laterais. Às 11 horas chegamos ao porto de Iguaçu,
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de onde não se percebe a cidade. Esperavam-nos um char-a-bancs com cinco
mulas e uma carroça, que nos levaram com a nossa bagagem, quando já princi-
piava uma chuva que prometia durar o dia inteiro. A cidade consiste apenas em
algumas dúzias de casas muito espaçadas, tudo situado sobre uma terra roxa escura.
O horizonte é bastante vasto. [50-54]

Infelizmente a chuva continuou todo o dia e só encontramos pouca corres-
pondência.

10. A manhã era muito chuvosa. Mais tarde o tempo melhorou um pouco, mas
só conseguimos sair bastante tarde para o Salto. [55-65] O caminho de 29 quilôme-
tros foi feito por carro de cinco animais em condições bastante boas, chegando-se
ao hotel com noite fechada. O caminho do quilômetro 9 para diante é todo de
mata bonita com muitas leguminosas, jacaratiá, fetos arborescentes, grandes urti-
gas, taquaruçu (que estava seco) e bambusáceas menores. O ruído do salto só foi
percebido quando chegamos perto do hotel.

11. O dia foi dedicado a ver o Salto. O Paraná estava muito cheio, o que é de
vantagem para o aspecto geral, mas impede de visitar muitos pontos que só são
acessíveis na vazante. A linha de quebradura, que produz o salto, tem a forma de
um ‘S’ alongado, deitado obliquamente ao rio. Há geralmente dois degraus, sepa-
rados por uma plataforma que, em alguns lugares, fica bastante larga; no meio do
salto ela forma uma ilha, assaz extensa. O degrau de cima tem apenas a metade
da altura do interior. A massa de água é subdividida em vários saltos, cujo número
aumenta com a enchente, sendo a extensão total muito grande, em comparação
com a altura do salto, o que prejudica um tanto o efeito. Não há um lugar onde se
possa apreciar todo o conjunto, mas é indubitável que do lado brasileiro os pontos
de vista são muito melhores. Já existem caminhos que permitem chegar aos me-
lhores pontos, sem dificuldade séria.

Com o rio cheio o ruído do salto é muito forte; desprendem-se grandes quanti-
dades de pó d’água, formando nevoeiros, cuja altitude e intensidade variam com
o estado da atmosfera. Freqüentemente esses nevoeiros se propagam a grande
distância. A água abaixo do salto é estriada de espuma, que forma desenhos assaz
constantes. Acima do salto a correnteza é bastante forte e há muitas corredeiras,
das quais a maior parte é atualmente coberta pela água. Nas pedras só se vê uma
grande gramínea. Não há pontederiáceas descobertas. Com muito custo conseguiu-
se arranjar alguns casulos e larvas de borrachudos, sendo quase tudo S. orbitale.
Havia também indicações de amazonense e paraguayense. Este existe em número
fenomenal nas matas perto do salto e pica com freqüência. A picada é muito
sensível, mas o efeito é mais passageiro que o da picada do S. pertinax, que
apareceu em número pequeno; misturados com o paraguayensis existem também
alguns amazonensis que têm o mesmo tamanho, relativamente pequeno. Havia
também muitos Culicoides debilipalpis e poucos culicídeos. Só conseguimos apa-
nhar um Phlebotomus longipalpis, que veio à noite picar no mato, onde paramos à
luz de uma lanterna.
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12. De manhã fomos pelo mato a um porto a dois quilômetros acima do salto.
De lá voltamos pela margem do rio por uma picada um tanto fechada, tendo de
passar alguns córregos, bastante cheios em conseqüência da enchente. Voltamos
depois do meio-dia. À tarde houve trovoada. À noite fomos ao mato, levando uma
lanterna, mas apanhamos pouca coisa.

13. Cedo fomos ver o salto pela última vez, colhendo um pouco de material de
borrachudos, e observamos no caminho uma ou duas cutias. Na casa recebemos
um escorpião. Depois voltamos de carro para a cidade. No caminho paramos para
ver um porto antigo, onde achamos o Tropaeolum warmingiamm, e para colher
água da Urera semipeltata, que continha uma larva de Dendromyia.

14. Fizemos, a carro, uma excursão para uma furna, distante quatro quilôme-
tros: lá apanhamos três Phyllostoma. Vimos também árvores de Cordia salicifolia e
de uma espécie de Maclura, ambas indígenas. Todos estes dias a temperatura era
geralmente muito elevada, quando não havia chuva ou trovoada pouco distante.
Recebemos uma jequitiranabóia viva. No peritônio de um dos morcegos encontra-
mos filárias, e microfilárias no sangue. Havia também Streblas, mas não havia
pulgas. Não se fez outra excursão nesse dia. O calor chegou a 34º.

15. Fomos em carro a um porto no Iguaçu, de onde atravessamos para Porto
Aguirre. Lá vimos o hotel e compramos uns cartões postais com vistas do Salto de
Iguaçu. Do Porto Aguirre descemos o rio e entramos no Paraná, seguindo até Puerto
Bertoni, [67] onde encontramos o Dr. Bertoni que nos mostrou as suas ricas cole-
ções de objetos de índios, plantas, animais, especialmente pássaros, e insetos.
Recebemos várias publicações dele e de seu filho, A. de Winkelried. O Dr. Bertoni
imprime lá mesmo um pequeno jornal científico. Ele é natural da Suíça e imigrou
em 1884. Infelizmente o nosso tempo era limitado e tivemos de despedir-nos,
antes de ter visto, mesmo de modo sumário, a metade das coleções interessantes.
Voltamos contra a corrente, que em muitos lugares é fortíssima. Em outros pode se
aproveitar o remanso. Ficamos sempre ao lado direito do rio.

Passamos a noite em Iguaçu. Na manhã seguinte achamos um Conorrhinus
sordidus afogado numa bacia de lavar as mãos.

16. De manhã não se fez nada, senão esperar por um vapor que não chegou. À
tarde houve trovoada e forte chuva, que deixou o tempo mais fresco.

Nos dias 17, 18 e 19 não se empreendeu nada. Choveu freqüentemente. Espe-
rávamos pela volta do vapor “Espanha”, que tinha passado sem deixar correspon-
dência de importância. No dia 20 pela manhã ainda esperávamos o “España”. À
tarde o Dr. Lutz fez um passeio e viu lotes de terra cobertos por uma Vernonia
cujos caules atingiam, às vezes, mais de quatro metros de altura. Na casca de
uma árvore cortada achou uma depressão cheia de água de chuva, a qual continha
larvas nematóides que pareciam pertencer a uma espécie de Culicoides. Embaixo
de outros paus caídos encontrou um mixomiceto e um outro cogumelo maior em
frutificação. Examinou um riozinho encachoeirado que não continha borrachudos.
Ao anoitecer finalmente chegou o “Espanha” [48, 49] e embarcamos logo, mas o
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vapor ainda demorou algum tempo. A noite era clara, com a lua meio cheia,
permitindo a navegação. Jantamos a bordo e conversamos com um filho do Dr.
Bertoni, que encontramos a bordo e que saltou num porto acima de Puerto Bertoni.
Primeiro entramos na foz do Iguaçu, que tinha caído muito, talvez uns três metros,
e tocamos em Porto Aguirre. Depois descemos o rio, parando brevemente em
vários portos.

21. Ao amanhecer estamos em Porto Thereza, onde tomamos uma quantidade
de sacos de mate que enchia uma chata. O rio agora era bastante largo, talvez
como o Reno na parte mais navegada, mas a água era sempre suja. As margens
eram muito menos elevadas e íngremes, a vegetação a mesma, mas menos viço-
sa, com muitos sinais de roças, feitas aparentemente para obter lenha e não para
plantar. Viam-se no rio muitas pedras escuras, e nas margens, alguns bancos de
areia branca. Havia muitas andorinhas pequenas, azuis e brancas, e, de vez em
quando, uma garça cinzenta ou branca maior. Pelo resto não se viam sinais de
animais, nem vinham insetos a bordo.

Às 9 horas passamos a foz do rio Piraí e o porto do mesmo nome. Pouco antes
vimos do outro lado um porto, onde havia grande número de troncos de madeira,
em parte embarcada em uma grande chata, munida de guindastes. Perto jazia, a
metade fora da água, um grande rebocador. O mato, neste lugar, era derrubado em
vasta extensão. No porto de Piraí havia grande número de cabritos de todas as
cores.

Nos portos aparecem Syrphidas e Anthracida a bordo, onde às vezes as aranhas
os pegam, e nota-se grande número de Pieridas, Papilioniodas, Hesperidas e
Nymphalidas, como Colaena juno etc., ocupadas a sugar o barro úmido. Algumas
vêm a bordo das chatas ou mesmo do vapor. A paisagem continua a ser bastante
monótona. Às 3 horas peguei num porto argentino uma mutuca do gênero
Catachlorops que veio a bordo. Parece capreolus. O tempo, que era muito quente,
abrandou com uma ameaça de chuva. Mais tarde encontramos um vapor, bastante
carregado, com roda na popa (o “Espanha” tem rodas laterais). Depois disso tive-
mos uma chuva bastante forte. Peguei a bordo I. arribalzagae em ato de sugar, e
guardei-o vivo para ver se punha ovos.

As árvores nesta paragem parecem menos desenvolvidas do que mais para
cima. Uma vez me pareceu ver no mato uma Chorisia speciosa em flor, o que foi
a primeira vez. Geralmente só se vê verdura. Resolvemos parar à noite em Porto
Cantera, onde devíamos chegar às 23 horas.

Chegados lá, os doutores Lutz e Fonseca pararam, enquanto os outros continua-
ram a viagem.

22. Depois de uma visita ao Sr. Schrottky, cuja coleção não conseguimos ver, e
sabendo que não havia tempo para visitar as ruínas de Santo Ignácio, continuamos
a viagem no “Sparta”, chegando pelas três horas da tarde a Encarnación, onde
paramos no Hotel Internacional. O rio entre Posadas e Encarnación, [69, 69a] com
quatro quilômetros de largura, oferece o espetáculo de um lago. Em conseqüência
dos reflexos a cor suja das águas, que são perfeitamente calmas, aparece menos.
Em Posadas, vê-se uma grande igreja e uma antena alta. Em Encarnación há outra



448 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 3 — Livro 3

antena e uma grande ponte para os vapores. Já antes de chegar, vê-se do lado
direito um campo extenso. As cidades são arborizadas e as ruas ainda muito in-
completas, principalmente do lado de Encarnación, que se pode chamar uma ci-
dade em esboço. Em Posadas há duas praças ajardinadas, das quais uma com um
monumento, e o número de casas boas e edifícios públicos é maior. Todavia há
também aqui muitas lacunas entre as casas, e as ruas são, pela maior parte, muito
incompletas. Em Encarnación hospedamo-nos no Hotel Internacional.

Anunciou-se um dia de chuva, mas deu tempo ainda para se fazer uns passeios
botânico-zoológicos, nos quais se encontraram várias novidades, como Pl. cimex
e outra espécie pequena com animal pigmentado, uma Ampullaria menor, uma
Ipomoea erecta, parecida com fistulosa porém menor, verbenáceas e
escrofulariáceas bonitas, uma asclepiadácea de flores brancas com cálice tubular
etc. Mais tarde choveu copiosamente. Fizemos uma visita em Posadas, onde tudo
estava fechado por causa da sesta.

24. O dia amanheceu bonito. Às 8h30 tomamos o trem para Assunción, [70-73]
onde só chegamos às 23, com uma hora de atraso. Passamos extensos trechos de
campos, primeiramente mais úmidos, depois mais secos. Havia também muitas
ilhas de mato, vários arroios e rios pequenos e uma lagoa maior. Há muitas esta-
ções onde, por ser domingo, havia grande movimento. Nos campos vimos muito
gado vacum e cavalos, acompanhados por gaviões, quero-queros, anus brancos e
pretos e pombos domésticos. Há muitas convolvuláceas, solanáceas, leguminosas
compósitas e outras famílias, observadas em São Paulo na mesma latitude, porém
aqui, muitas vezes, representadas por outras espécies campestres. Viu-se chover
em alguns pontos no horizonte, mas, em geral, o tempo se conservou bonito e
muito quente ao meio-dia. Hospedamo-nos no Hotel Hispanoamericano.

25. O dia amanheceu bonito, mas quente, com uma temperatura matinal de
27o que subiu rapidamente acima de 30o. Mandei uma carta para o Dr. Migone,
que veio visitar-nos no hotel e foi conosco ao palácio do governo, onde nos apre-
sentou ao ministro do Interior e ao presidente. Recebemos várias publicações ofi-
ciais. Vimos o porto e parte da cidade. Visitamos o nosso ministro e o nosso cônsul,
mas não os encontramos em casa. O ministro depois nos visitou no hotel; o cônsul
já nos tinha procurado de manhã. Durante o dia tínhamos visitado também a repar-
tição de higiene e seu diretor.

26. De manhã fomos ao hospital, onde vimos grande número de leishmanioses
das mucosas que, geralmente, mostravam cicatrizes de processos cutâneos ante-
riores. Vimos também um escrofuloderma e outros processos de tuberculose local,
uma apendicite, uma ectopia vesical e três casos com diagnósticos de Granuloma
pudendorum, sendo um muito duvidoso e com aparência desconhecida. Fomos
também ao laboratório bacteriológico, onde vimos algumas preparações e exami-
namos vários insetos sugadores de sangue. Fizemos um passeio de bote no porto de
Assunción, durante o qual vimos muitas pequenas efeméridas passando rapida-
mente pela metamorfose de subimago a inseto adulto. Pescou-se sem resultado,
por ser a água muito rasa.
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27. De manhã trabalhou-se mais no laboratório, examinando os sugadores de
sangue já colecionados pelo Dr. Migone, dos quais se fez uma lista.

28. II. Em companhia do Dr. Migone fizemos uma excursão a San Bernardino,
situado na lagoa de Ipacaraí, [74] que é muito extensa (5,18 km), mas pouco
funda. Por isso a água, muito revolvida pelo vento, não é muito clara. No mesmo
dia fez-se um passeio em lancha. Colecionou-se bastante plâncton que continha
um Copepode e vários Cladocera, como Bosmina, Ceriodaphnia, Daphnella e ou-
tras espécies. Apanhamos em lugar raso alguns exemplares de um filópode e um
Planorbis com sua postura. Verificou-se neste uma Cercaria com os caracteres da
valdefissa. Havia muito Limnanthemum H., uma grande Maranthacea, Conferva
e uma Characea, mas não se encontrou a Pistia, não obstante a freqüência da
Mansonia. Em San Bernardino, no hotel do lago, encontramos esta e a Stegomyia
fasciata que também existe em Assunción.

1. III. De manhã visitamos o lugar, onde há um fotógrafo que também colecio-
na insetos, e vimos trabalhos de marcenaria em madeira indígena; depois fomos a
cavalo para os restos [sic] do rio Salgado, afluente da lagoa, que se acham a três
léguas paraguaias de distância. [75] Vimos uma flora interessante de campos úmi-
dos com Lobelia, Agelonia spec., Araujia stenophylla e muitas outras plantas inte-
ressantes. Na ida fomos perseguidos por M. titillans e três variedades de Psorophora.
No lugar pegamos muitas E. marginalis, Dichelacera fuscipennis e um Chrysops (?
brevifascia).

Havia também N. triangulum e ochrophilus e um T. importunus. Na volta apa-
receram alguns E. ardens. Encontramos alguma Pistia sem larvas. A julgar pelas
coleções de lepidópteros e coleópteros, que vimos, a fauna local contém muitas
espécies interessantes.

2. Trabalhou-se com o material de ontem, dissecando muitos tabanídeos. À
tardezinha fez-se outro passeio de lancha em direção oposta. A água era bastante
rasa e não se encontrou nada de importante.

3. Voltamos para Assunción.

4. Não se empreendeu nada. No dia 5 fizemos uma interessante excursão ao
Jardim Botânico de Trinidad, [76, 78] seguindo para lá em lancha no rio Paraguai,
que é muito largo, mas não oferece nada de especial. No lugar colheu-se Planorbis
de qualidade diversa da encontrada em Encarnación e em San Bernardino. Depois
vimos as coleções botânicas e zoológicas. Colhemos várias plantas aquáticas,
entre estas uma Utricularia, na qual se encontrou uma larva de Chrysops. Depois
da volta despedimo-nos do nosso ministro e do cônsul, e à noite assistimos a [sic]
um banquete, dado pelos médicos do lugar, no qual reinou muita cordialidade.

6. Embarcamos cedo no vapor “Brusellas”, da firma Mihanowitz.
Despedimo-nos dos amigos que tinham vindo a bordo, e seguimos às 7h30. O

vapor é muito grande e os nossos camarotes eram bons, porém infestados por muitas
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Stegomyia, talvez criadas a bordo. A comida é regular e o navio no andar fica
bem ventilado. O rio apresenta-se ora bastante estreito, talvez como o Reno na
Basiléia, ora muito mais largo, formando braços e ilhas maiores ou menores. Vêem-
se também algumas lagoas por dentro das margens. Os pequenos portos são nume-
rosos, mas nenhum parece ter maior importância. Vimos vários pássaros aquáticos,
tuiuius, garças cinzentas e brancas e algumas Chauna cristata. Há também muitos
gaviões e urubus. Há regiões com mato bastante fechado, mas a maior parte é
campo. Nota-se a Ipomoea fistulosa e, em vários lugares, geralmente ao lado das
Missões, carnaubais menores e maiores. [79] Às 3h30 chegamos ao porto de For-
mosa, onde se vêem casas boas, uma estrada de ferro, um engenho e grandes
quantidades de madeira que seguem, em parte, num vapor grande que se acha no
porto.

7. Amanhecemos no Porto de Corrientes e tivemos tempo de saltar e fazer um
passeio pela cidade, que é extensa e contém alguns edifícios mais importantes. O
porto é bem movimentado.

Ao longe vê-se a foz do Paraguai. A região inteira é plana. Pouco tempo depois
de sair tocamos em Porto Celman, onde há uma estação da Estrada de Ferro de
Santa Fé. Demoramos algum tempo. Parece haver bastante comércio. O lugar,
que não tem nada de atrativo, é situado num braço do rio Paraná que, logo abaixo,
apresenta várias ilhas, sendo a largura total muito considerável. Há também vargens
com algumas lagoas. A água é amarela.

O tempo hoje está encoberto. Notei um pássaro branco com as asas pretas, do
tamanho de uma gaivota. Vi também uma pequena plantação de algodão. Mais
tarde apareceram muitas gaivotas. O rio, em alguns lugares, parece ter uma largu-
ra de 4 a 5 quilômetros. Paramos brevemente em Empedrado e Bela Vista, [47]
onde embarcaram muitos passageiros, de modo que a grande sala de jantar estava
quase inteiramente ocupada. Em Bela Vista a margem do rio era mais alta, mas
continuava geralmente com o mesmo caráter.

8. Às 7 horas do dia 8 passamos o porto Bruno. A ribanceira é outra vez alta e
estratificada, com sinais de terraços. Às 9h30 estávamos no Porto de Paraná, capi-
tal de Entre Rios. A cidade, que parece bastante grande, fica um tanto distante.

Continuando a viagem vimos muitas ilhas, algumas com gado e cavalos. Em
outras viram-se salgueiros. Mais tarde atravessamos para a outra margem, que
também é elevada, mas menos perpendicular que a esquerda. No barranco havia
o Gynerium argenteum, a grama das pampas. Chegamos depois a Rosário (às 17
horas), onde demoramos pouco. A cidade é extensa e tem muitas igrejas. [80] As
obras do porto são muito importantes. À noite houve a bordo uma invasão de C.
albifasciatus Arribalzaga, do qual já tinham aparecido alguns exemplares depois
de Corrientes. Foram apanhados machos e fêmeas, estas em parte cheias de san-
gue. Havia também uma Psorophora holmbergi.

9. Chegamos cedo a Buenos Aires, [81, 82] mas com o despacho da bagagem e
outras coisas necessárias passou toda a manhã. À tarde fomos ao Lloyd e depois ao
Instituto Nacional de Bacteriologia, que nos foi mostrado pelo diretor, professor
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Kraus, com todas as suas instalações, já conhecidas das descrições publicadas.

10. Hoje visitamos o museu de La Plata, com coleções muito interessantes de
etnologia e paleontologia, e estivemos com o professor de zoologia Carlos Bruch.
À tarde visitamos o jardim zoológico e conversamos com o diretor, Dr. Onelli.

Nos dias 11-14 visitamos vários estabelecimentos e repartições científicas, como
o hospital de moléstias infecciosas (onde assistimos a uma autópsia de carbúnculo
intestinal), a maternidade, com importantes coleções, o museu de anatomia pato-
lógica e o laboratório de farmacologia, onde vimos interessantes papéis de Bonpland,
plantas e insetos, e a assistência pública. Jantamos nas casas dos professores Kraus
e Sommer, e almoçamos com o Dr. Araos Alfaro. Percorreu-se também a cidade e
alguns dos subúrbios. No dia 15 despedimo-nos do professor Kraus, como também
dos outros colegas, percorrendo mais uma vez o laboratório e vendo os trabalhos.
Embarcamos para Montevidéu, no vapor do mesmo nome, às 21 horas. O vapor
saiu às 22.

16. Chegamos cedo a Montevidéu e, depois de transferir a nossa bagagem para
bordo do “Servulo Dourado”, fomos visitar o Hospital Maciel, onde vimos o servi-
ço de sífilis e de profilaxia contra as moléstias sexuais, como também o muito
interessante Instituto Curie onde se trata por fototerapia, raios X e rádio; recebe-
mos vários impressos. Combinamos para a tarde uma visita ao museu e a vários
estabelecimentos científicos. Depois do almoço fomos tratar das passagens. Às 4
horas fomos ao museu de história natural, onde encontramos o diretor. Examinei os
moluscos de água doce e terrestres, levando várias amostras. Depois vieram dois
colegas buscar-nos para uma visita à faculdade de medicina, que está muito bem
instalada. Vimos também os institutos de fisiologia e de anatomia, onde existe um
frigorífico (como também em Buenos Aires). Depois visitamos a maternidade e
terminamos com uma bonita excursão em automóvel pelas praias e a um hotel
que pertence à municipalidade, onde se preparava uma exposição de flores. De-
pois de jantar num restaurante muito grande e concorrido recolhemo-nos ao navio.

17 O “Servulo Dourado” deixou o porto de manhã cedo. Depois de algumas
horas passamos entre Maldonado e a Isla de los Lobos, sem ver nenhum desses
animais, que provavelmente só aparecem no inverno. Navegamos todo o dia com
o mar ligeiramente agitado, sem ver nada de interessante, ficando a terra a distân-
cia e pouco visível. O mesmo se deu durante a noite. Só pelas 4 horas principiou-
se a avistar os grandes molhes dos dois lados do canal que conduz a Rio Grande,
carregando cada um um enorme guindaste, lembrando um canhão gigantesco.
Levamos muito tempo para entrar no porto, e só chegamos com noite fechada.
Saltamos ainda e fomos à cidade, [83, 87, 95] que principia a um quilômetro do
porto. É bastante grande e tem as ruas regulares e bem dispostas, com bastante
largura. As casas, na maior parte unidas ou pouco espaçadas, são geralmente
pouco elevadas. Vimos alguns edifícios mais bonitos e algumas praças ajardinadas.
Há uma linha de tramway [bonde] que passa pelo centro e outra circular. O terreno
é todo arenoso e plano; só por fora da cidade vêem-se dunas de areia que incomo-
dam bastante os olhos. O porto, separado da cidade, é muito extenso e bem
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construído. Os navios atracam em sentido do comprimento, e há guindastes sobre
trilhos. Existe uma estação marítima e uma central da linha que vai para o centro.

O campo arenoso, [96] perto do porto e entre este e a cidade, tem uma flora
especial, na qual se distinguem algumas compósitas, especialmente um Eupatorium
que alcança três metros de altura. [97] Há também grandes extensões de Tamarix
gallica, que parece plantada e sobre a qual vivem muitas lagartas, fechadas em
casulos. [98] Em toda a região abunda o Culex albifasciatus MacQuart, que pica
em pleno sol, mas invade também as casas e os navios, atraído pela luz. Compor-
ta-se como o C. confirmatus, com quem se parece no desenho do abdome, sendo
este do escudo mais parecido com o da Psorophora ciliata. Colhemos grande nú-
mero de exemplares no posto da alfândega, onde era muito mais comum que C.
fatigans. A Stegomyia não existe lá, mas vimos na cidade, num hotel, um mosqui-
to que talvez fosse dessa espécie. Procurei moluscos de água doce, mas não con-
segui nada. No mercado havia uvas Isabel e algumas de outra qualidade, porém
muito caras. As maçãs e pêras, como também os pêssegos, eram inferiores às que
se vêem em Buenos Aires. Ao mercado de peixe chegamos tarde demais, e só
vimos alguns peixes e camarões.

No dia 18 visitamos o hospital, onde vimos um caso típico de Psoriasis num
preto e mais dois casos interessantes de moléstias de pele. Havia também um caso
de lepra, talvez procedendo de Minas. No porto vimos outro, talvez importado,
num carregador. Certamente não se pode afirmar que a moléstia falte completa-
mente neste estado. A questão se há casos indígenas, vale a pena ser estudada.

Na tarde desse dia o Dr. Araújo nos deixou para embarcar para Bagé.

19. De manhã visitamos o parque, onde encontramos nada de especial. Está no
bordo de uma praia mansa e pouco funda, com boa vista. Rodeamos a cidade em
bonde circular. Devíamos ter seguido às 2 horas, mas só deixamos o porto pouco
antes das 6. O mar estava bastante manso.

20 e 21. Deixamos o porto de Rio Grande bastante tarde, de modo que já era
quase noite quando largamos o prático. O tempo era bom e o mar apenas ligeira-
mente agitado. No dia seguinte (21) viu-se pela manhã a praia de Pernambuco
com as suas areias amareladas, que limita a Lagoa dos Patos para fora. Passada
esta, apareceram as primeiras serras do litoral. O tempo continuou bom. Fizemos
algumas pescarias de plâncton.

22. Durante a noite viu-se um farol com luz constante, mas mudando de cor, nas
costas que passamos, e um outro de frente, que marca a entrada do braço de mar
entre a ilha de Santa Catarina e a terra firme. Chegamos cedo, passando ao lado de
uma fortaleza com algumas peças descobertas e alguns faróis menores, até avistar
Florianópolis, [99] estendida sobre um promontório da ilha que é montanhosa e
bastante pitoresca. Ancoramos às 9 horas a bastante distância da terra, demorando
apenas até o meio-dia. Vimos bem a cidade e o estreito entre esta e a terra firme.
Depois de passar este, vê-se um outro aspecto da cidade. A ilha é comprida e sem-
pre montanhosa. O tamanho lembra o da Ilha Grande e da Ilha de São Sebastião. A
costa da terra firme também é coberta de montanhas que chegam até perto do mar.
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Entre 5 e 6 horas entramos na barra do Rio Itajaí, que é estreita e parece perigosa.
Está no meio de uma enseada larga que a protege de dois lados. Aqui já se vêem
palmeiras reais ao lado de Araucárias do Chile, bambus etc., indicando um clima
bastante quente. Subimos o rio até o porto, [101] mas não tivemos tempo para ver
a cidade, porque o navio pouco se demorou. Apenas pus o pé em terra quando já
era noite escura. Continuamos a viagem logo depois do jantar.

23. III. Chegamos cedo à entrada da baía de São Francisco, e antes das 8 horas
ao porto. [100]

O navio parou perto da ponte, sem encostar. O tempo continuava bom, mas não
era completamente claro. Saímos outra vez depois de breve demora, continuando a
viagem. Pelas duas horas entramos na baía de Paranaguá, onde logo vimos grande
número de medusas de tamanho médio; tinham forma de campânula, com um
estreitamento acima dos tentáculos. Na maior parte eram completamente hialinas,
mas algumas eram ferruginosas em maior ou menor extensão. Encontramos também
grande número de Larus dominicanus adultos com alguns novos, e várias Fregata.
Paramos em frente a Paranaguá sem encostar, e saímos outra vez umas duas horas
depois. O tempo continuou regular, com algumas ameaças de chuva do lado da
terra. Na volta vimos outra vez as medusas, que existiam em número enorme mas
não chegavam à parte interior da baía, onde há muito mangue.

O resto da viagem dos doutores Lutz e Fonseca foi feita no mesmo vapor.
Demoraram-se apenas algumas horas em Santos e chegaram ao Rio de Janeiro sem
incidente.

lL
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Diário do Dr. Souza Araújo

Rio Grande. Março 17
Às 21 horas atracamos no cais do porto novo desta cidade.
Gastamos na viagem de Montevidéu até aqui dois dias e uma noite. O nosso

vapor está com pequena velocidade porque o carvão nacional, único que o Lloyd
está empregando, não é de boa qualidade.

Desembarcamos e fomos visitar a cidade, [83-87, 95] que fica bem distante do
porto. Faz-se o trajeto em bondes elétricos. De volta da cidade estivemos no posto
da Alfândega caçando mosquitos; havia-os em grande abundância, mesmo dentro
dos bondes.

No dia 18, apesar do mau tempo, percorremos os principais pontos da cidade e
visitamos a Santa Casa de Misericórdia. À tardinha um de nós, Souza Araújo,
partiu para Bagé.

Bagé. Março 19 a 25 [88-93]
Chegamos a esta cidade às 6 horas, tendo viajado no comboio noturno “Rio

Grande–Santa Maria”. Hospedamo-nos no Hotel Brazil.
A temperatura baixou consideravelmente durante a noite. Às 8 horas o termô-

metro marcava 16oC, parecendo ter descido a 12ºC de madrugada.
Bagé, que é uma importante cidade, está situada na campanha, numa atitude

aproximada de 160 metros acima do nível do mar. Nesta cidade exercem a clínica
mais de vinte médicos; existe um bom Hospital de Caridade e muitas farmácias. A
principal indústria de Bagé é a do charque, contando a comarca diversas
charqueadas, uma das quais, a de Magalhães, Prati & Cia., é muito importante.
Esta charqueada é muito bem instalada e tem agora, durante a safra de matança,
quatrocentos empregados, número este que baixa a cem durante a safra seca.

O estabelecimento tem capacidade para matar cem reses por dia, mas a média
de matança, durante a safra, é de 550.

Os principais produtos desse estabelecimento são: charque, sebo, graxa refina-
da, couros salgados, ossos de indústria, sangue seco, nervos secos, unhas, chifres,
sabugos, adubos, óleo de mocotó, extrato de carne e cinza calcinada. A produção
anual da empresa é a seguinte, conforme informação que nos forneceu por escrito
o Sr. G. Burns, respectivo guarda-livros: charque 3.600.000 quilos; sebo 1.080.000
quilos; graxa refinada 20.000 quilos; couros 1.035.000 quilos; ossos 200.000 qui-
los; sangue seco 30.000 quilos; nervos secos 13.200 quilos; unhas 22.400 quilos;
chifres 40.000 unidades; sabugos 29.200 quilos; adubos 50.000 quilos; óleo de
mocotó 12.000 quilos; extrato de carne 13.000 quilos; cinza calcinada 500.000
quilos. A companhia gasta anualmente 2.000.000 de quilos de sal; 1.125 pipas
para sebo; 3.070 bordalesas para sebo e óleo e 2.000 toneladas de carvão nacio-
nal. Estas informações foram-nos prestadas em 21 de março.

Da matança, que acompanhamos, e do secamento da carne ao sol tiramos
algumas fotografias que vão reproduzidas adiante. No correr da semana, que pas-
samos em Bagé, fomos visitar, acompanhado do Dr. Cantera, nosso colega e ami-
go dedicado, a Estância de Santo Antônio, de propriedade do senhor Henrique
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Barboza Netto. Foi um excelente passeio. Do bom gado Hereford que lá vimos,
juntamos algumas fotografias. É essa raça de gado a que predomina hoje nos cam-
pos do Rio Grande do Sul. Depois de termos feitos outros passeios e colhido algum
material de insetos para o Instituto, regressamos na manhã de 26 para Pelotas, com
destino a Porto Alegre.

Antes de chegarmos a Pedras Altas, onde vive num belo castelo, situado em
modelar estância, o grande brasileiro Assis Brazil, vimos vários montes de carvão
nacional ao longo da estrada, aguardando condução e muitos vagões carregados
desse precioso mineral que está sendo largamente explorado no sul.

Pelotas. Março 26 e 27
Chegamos a Pelotas, chamada “Princesa do Sul” pelos rio-grandenses, às 15

horas do dia 26. Hospedados no Hotel Aliança, em pleno coração da bela cidade,
aproveitamos o resto do dia em visitas aos seus bairros pitorescos, às suas praças e
ao Clube Comercial, o célebre ponto de reunião, durante o inverno, de toda a flor
da sociedade rio-grandense.

O dia 27 foi bem aproveitado nas visitas que fizemos, em companhia do nosso
colega e amigo Dr. João Alfredo Braga, ao Hospital de Misericórdia e ao Instituto
de Higiene. A boa impressão que recebemos desses dois importantes estabeleci-
mentos, procuramos externar da maneira mais fiel e mais completa no capítulo
“Estado Sanitário”.

À tarde partimos para Porto Alegre pelo “Itapura”, vapor da Companhia de
Navegação Costeira.

Porto Alegre. Março 28 [94]
Às 8 horas o “Itapura” atracou no porto. A viagem correu muito bem; o vapor

não jogou. Alguns companheiros de viagem disseram-nos nunca terem visto tão
calma a imensa e profunda Lagoa dos Patos.

Hospedamo-nos no Grande Hotel.

Os dias 28, 29, 30 e 31 de março foram perdidos, no ponto de vista médico, por
motivo da Semana Santa. Só a 1º de abril começamos a trabalhar. Durante a
Semana Santa visitamos toda a parte central da cidade e os principais bairros. A
cidade é grande e muito importante, porém calculávamos que fosse muito mais
adiantada. O calçamento é ruim, exceto o de duas ou três ruas principais; a ilumi-
nação é insuficiente; as ruas não são arborizadas e a cidade não possui nenhum
jardim, nenhum parque digno de tão importante capital.

Abril, de 1 a 8
Durante a primeira semana de abril visitamos os hospitais; a Faculdade de

Medicina de Porto Alegre; o Instituto Oswaldo Cruz; o Instituto Borges de Medeiros,
onde os doutores Marques da Cunha e Pereira Filho estavam instalando o Labora-
tório de Biologia, recentemente criado; a Escola de Engenharia; a Faculdade de
Direito e o Laboratório de Bacteriologia do Dr. Pereira Filho. Com alguns colegas
fizemos algumas excursões com o objetivo de estudos nos arredores de Porto Ale-
gre, tendo deixado de fazer outras por esse motivo para a cidade.
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Ao meio-dia do dia 8 partimos para a cidade do Rio Grande no vapor “Almirante
Jaceguai”. Chegamos a Pelotas às 11 horas do dia 9, e ali resolvemos passar o resto
do dia. Em Porto Alegre procuramos obter as mais fidedignas informações sobre o
estado sanitário.

Pelotas. Abril 9
Visitamos hoje mais demoradamente a Santa Casa e procuramos conhecer, em

suas próprias casas, alguns leprosos desta cidade.

Rio Grande. Abril, de 10 a 14
Esperando um vapor do Lloyd Brasileiro que nos levasse até Paranaguá,

demoramo-nos no Rio Grande mais cinco dias. Durante esse tempo procuramos
conhecer melhor a cidade, examinamos vários doentes, inclusive alguns leprosos,
e obtivemos interessantes informações sobre a higiene pública. Visitamos do outro
lado da baía a velha cidade de São João do Norte. A nossa coleção de mosquitos
aumentou nesses dias. Tanto nesta cidade como na do Rio Grande, encontramos
muitos mosquitos, predominando o Culex albifasciatus e a Stegomyia calopus.

No Porto Novo visitamos as obras do frigorífico da Companhia Americana “Swift”
e o grande estoque de carvão nacional, vindo de São Leopoldo em grandes barca-
ças e amontoado junto ao cais, donde imensos guindastes transportam-no para
dentro dos vapores.

Santa Catarina. Abril 16 e 17
Infelizmente não pudemos desembarcar em Florianópolis, [99] cujo hospital

desejávamos conhecer. Desembarcamos, porém, em São Francisco e Itajaí, [102]
onde obtivemos também algumas informações sobre o estado sanitário.

Paraná. Abril 18 a Maio 14
No dia 18 chegamos a Paranaguá, debaixo de muita chuva. À tarde do mesmo

dia subimos a serra. Em Curitiba demoramo-nos uma semana, e depois partimos
para o norte do estado, a fim de inspecionar o serviço da Campanha Anti-malárica.
Nada havia de anormal.

Regressamos à Capital, onde permanecemos mais alguns dias.
Aproveitamos esse tempo para colecionar insetos. Descemos a serra e passa-

mos três dias no litoral, embarcando a 14 de maio no vapor “Servulo Dourado”
para o Rio de Janeiro, aonde chegamos a 17 de maio.

lL
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Capítulo I

Clima
Empreendendo uma excursão científica pelo rio Paraná, interessava-nos sobre-

maneira a obtenção de dados meteorológicos da região, especialmente do trecho
compreendido entre a foz do rio Tietê, início da viagem, e a foz do rio Iguaçu,
nossa fronteira com a Argentina, porque, nas grandes viagens de exploração, so-
bretudo com caráter médico como a nossa, as observações meteorológicas têm
uma importância capital para os estudos de climatologia. Infelizmente não há, em
toda essa vasta zona do nosso imenso território, nenhuma estação meteorológica
onde pudéssemos obter informações seguras sobre as temperaturas médias mensais
e anuais, mínimas e máximas absolutas, tensão absoluta e tensão relativa,9 bem
como a média das nebulosidades, predominância dos ventos, totais das chuvas,
evaporação e insolação. Desse modo, as falhas informações que nos deram e as
poucas observações que registramos não são suficientes para se tirar conclusões
sobre o clima da região por nós percorrida; entretanto, vão a seguir transcritas
para, reunidas a outras de outros excursionistas, irem se completando aos poucos,
até que formem um subsídio de valor apreciável e aproveitável. Ao lado das alti-
tudes, tomadas em cada lugar que visitamos, daremos também outras informações
relativas ao tempo, tais como as temperaturas, chuvas etc., dados meteorológicos
por nós anotados durante a viagem.

No dia 16 de janeiro partimos de São Paulo para Bauru, às 7 horas, em trem da
Companhia Paulista. Durante todo o dia, que foi chuvoso, a temperatura se mante-
ve entre 26o e 27oC, e a pressão atmosférica entre 680 mm e 718 mm. Em Bauru,
cuja altitude é de cerca de 500 metros, a temperatura máxima, do dia 17, foi de
29oC ao meio-dia, tendo chovido à tarde. No dia 18, durante a nossa viagem pelo
Noroeste até Araçatuba, o tempo continuou chuvoso e a temperatura variou entre
26oC e 29oC, tendo a viagem corrido muito agradável.

No dia seguinte saímos de Araçatuba, visitamos os Saltos do Itapura, fomos ao
Porto de Jupiá e daí até a cidade de Três Lagoas. O tempo continuou chuvoso e a
temperatura manteve-se a mesma da véspera.

Jupiá, porto paulista no rio Paraná, está a 250 metros de altitude; Três Lagoas,
primeira cidade de Mato Grosso, indo-se pela Estrada de Ferro Itapura-Corumbá,

Clima e Estado Sanitário
pelo Dr. Souza Araújo

9 Hoje, “pressão atmosférica ou barométrica”. No parágrafo seguinte já aparece “pressão atmosférica”.
[N.E.]
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está 290 metros acima do nível do mar. Passamos o dia 20 de janeiro em Três
Lagoas, tendo o tempo corrido igual ao da véspera.

No dia 21 iniciamos a nossa viagem pelo rio Paraná, embarcando na barranca
de Mato Grosso no vapor “Paraná”, com destino ao Porto Tibiriçá.

Na hora do embarque, que se deu às 9 horas, a pressão atmosférica era de 740
mm10 e a temperatura 30oC, dentro do vaporzinho. Às 14 horas a temperatura subiu
a 30,5o e às 19 horas baixou a 28oC, tendo chovido um pouco entre 17 e 18 horas,
e a pressão baixou a 739 mm.

Durante os cinco dias que permanecemos em Porto Tibiriçá, cuja altitude é de
270 metros na sede da vila, a temperatura variou entre 22o e 30oC, no hotel, e a
pressão entre 738 e 740 mm; chovia quase todas as tardes.

Manhãs magníficas com céu limpo e noites agradáveis, com céu estrelado e
sem nuvens consideráveis. Apenas numa noite tivemos muito calor. O escritório
da Companhia de Viação São Paulo–Mato Grosso registra também algumas consi-
derações sobre o tempo, e assim puderam nos informar que há verões cuja tempe-
ratura chega lá a 40oC à sombra.

No dia 26 de janeiro, logo que deixamos Porto Tibiriçá, viajando rio abaixo
numa chata da empresa Mate-Laranjeira rebocada por uma lancha a gasolina, o
nosso termômetro marcou 34oC às 15 horas. Fez sol o dia e magnífico luar à noite,
com céu limpo.

No dia 27, lá pela altura da foz do rio Paranapanema, tivemos grande tempes-
tade, às 14 horas. A temperatura oscilou muito nesse dia e o calor tornou-se asfixi-
ante em certa hora. Às 7 horas o termômetro marcava 25oC, às 9 horas 30o, às
10h30 34o, e atingiu 36oC às 13h30. Às 14 horas, quando começou a tempestade,
baixou a 32o, e às 20 horas voltou de novo a 25oC, temperatura que tínhamos tido
de manhã, no dia da partida.

A pressão atmosférica variou, no dia 26, entre 742 e 749 mm.
No dia 28 o tempo amanheceu bom, céu limpo e de um belo azul, intermeado

de nuvens brancas estratificadas. Pressão 745 mm, temperatura 25oC, e nebulosi-
dade 2. Ao meio-dia, hora em que desembarcamos em Porto Mojoli, a temperatura
subiu a 30oC, tendo chovido torrencialmente das 16 às 18 horas. À noite o termô-
metro baixou a 26oC.

Porto Mojoli – Distrito Policial de Guaíra – Estado do Paraná
A vila do Guaíra, situada sob o Trópico de Capricórnio, numa latitude S de

24o8’15”, com uma diferença de hora, para menos, de 47 minutos, comparada à do
Rio de Janeiro, está 225 metros acima do nível do mar. Quanto ao clima podemos
fornecer dados mais completos desta zona, graças à gentileza do engenheiro da
empresa Mate-Laranjeira, Dr. Sidwell Wilson, de cujas cadernetas copiamos, em
resumo, os seguintes dados meteorológicos:

10 No original, consta “m.”; a unidade correta, milibar, é abreviada como “mb”. Logo a seguir, aparece
“mm”, que deve significar “milímetros de mercúrio”. Mantivemos sempre esta abreviatura. [N.E.]
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Ano de 1915

Mês de fevereiro:
Temperatura mínima .......................................... 18oC
Média das máximas ............................................ 39oC
Máxima absoluta ................................................. 40oC
Choveu durante muitos dias.

Mês de março:
Média das mínimas ............................................ 17,9oC
Média das máximas ........................................... 30,6oC
Choveu em 5 dias. Céu limpo em 13 dias.

Mês de abril:
Mínima absoluta ................................................ 2oC
Máxima absoluta ............................................... 25oC
Nos meses de maio e junho não foram registrados os dados mais importantes.

Mês de julho:
Tempo bom, firme.
Média das mínimas ......................................... 10,4oC
Média das máximas ........................................ 25,7oC
Mínima absoluta .............................................. 0,0oC
Máxima absoluta ............................................. 33oC

Mês de agosto:
Média das mínimas ........................................... 15,1oC
Média das máximas ........................................... 30oC
Mínima absoluta ................................................ 4oC
Máxima absoluta ............................................... 34oC
Bom tempo.

Mês de setembro:
Média das mínimas .......................................... 14,6oC
Média das máximas ......................................... 26,7oC
Mínima absoluta ............................................... 6oC
Máxima absoluta .............................................. 32oC
Céu enfumaçado pelas queimadas. Bom tempo.

Mês de outubro:
Chuva 9 dias.

Mês de novembro:
Chuva 7 dias.

Mês de dezembro:
Máxima absoluta ............................................. 34oC

As observações meteorológicas, tomadas e registradas durante os primeiros meses
do ano de 1916, estavam tão incompletas que não achamos conveniente transcrevê-
las. Limitamo-nos aos seguintes dados, que nos pareceram mais interessantes:
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Durante o mês de janeiro caíram grandes chuvas em 11 dias e o céu manteve-
se limpo do dia 9 ao 16.

No mês de fevereiro choveu em 14 dias e o tempo continuou chuvoso até fins
de maio, sem deixar de fazer calor.

No mês de junho a temperatura baixou a 4 graus e no mês de julho a zero grau. No
mês de agosto a mínima absoluta foi de 7oC, e a máxima absoluta chegou a 29oC.

Mês de setembro:
Mínima absoluta ............................................. menos 3oC
Máxima absoluta ............................................. 35oC
Média das mínimas ......................................... 13,7oC
Média das máximas ......................................... 27,7oC

Mês de outubro:
Mínima absoluta ............................................... 10oC
Máxima absoluta ............................................... 31oC
Média das mínimas ........................................... 16,1oC
Média das máximas ........................................... 26,5oC

Mês de novembro:
Mínima absoluta ............................................... 15oC
Máxima absoluta ............................................... 36oC

Mês de dezembro:
Mínima absoluta ............................................... 10oC
Máxima absoluta ............................................... 36oC
Média das mínimas ........................................... 18,6oC
Média das máximas ........................................... 32oC

Mês de janeiro de 1917:
Mínima absoluta ............................................... 10oC
Máxima absoluta ............................................... 39oC
Média das mínimas ............................................ 20oC
Média das máximas ........................................... 35oC

Mês de fevereiro:
Mínima absoluta ............................................... 13oC
Máxima absoluta ............................................... 34oC
Média das mínimas ........................................... 18oC
Média das máximas ........................................... 31,6oC

Mês de março:
Mínima absoluta ............................................... 14oC
Máxima absoluta ............................................... 36oC
Média das mínimas ........................................... 18,2oC
Média das máximas ........................................... 31,2oC

Mês de abril:
Mínima absoluta ............................................... 8oC
Máxima absoluta ............................................... 30oC
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Mês de maio:
Mínima absoluta ............................................... 0oC
Máxima absoluta ............................................... 23oC

Nos meses de junho, julho e agosto de 1917 a temperatura mínima foi de 3
graus abaixo de zero, tendo caído grandes geadas.

Foi esse o primeiro ano de inverno tão rigoroso aqui observado pelo engenheiro
e pelo pessoal da empresa Mate-Laranjeira que vive nesta zona há cerca de oito
anos.

Durante a nossa estadia em Porto Mojoli tomamos as seguintes notas sobre o
tempo:

Dias e horas Pressão
atmosférica

Temperatura Tempo Estado do céu

29-I às 8h
15h
16h
20h

744 mm
741

743

25OC
29OC

24OC

Duvidoso
“

Chuva torrencial

Nublado
“

30-I às 8h
20h

744
743

23OC
23OC

Duvidoso
“

Nublado
“

31-I às 8h
18h
20h

743
741
742

23OC
26OC
25OC

“
Chuviscou

Chuva

“
Escuro

Nublado
1-II às 8h

16h
20h

743
743,5
745

22OC
24OC
24OC

“
“
“

“
“
“

2-II às 8h
15h
20h

746
745
745

25OC
28OC
26OC

“
Sol

Duvidoso

“
Limpo

Nublado
3-II às 8h

15h
20h

745
742
743

25OC
26OC
25OC

“
Chuva

“

“
“
“

4-II às 8h
15h
20h

744
741
741

24OC
25,5OC
25OC

“
“
“

“
“
“

5-II às 8h
15h
20h

742
741
741

24OC
29OC
25OC

“
Sol

Bom

“
“

Limpo
6-II às 8h

15h
20h

743
743
741

24OC
32OC
27OC

“
Sol

Bom

“
“
“

7-II às 8h
15h
22h

743
745
745

24OC
31OC

28,5OC

“
“
“

“
“
“
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Cidade de Iguaçu
Altitude cerca de 170 metros. Temperatura mínima, observada nestes últimos

tempos, 4o abaixo de zero, máxima 38oC e raramente 40oC.
Durante os dias que permanecemos em Iguaçu, cidade e saltos, registramos os

seguintes dados meteorológicos:

Dias e
horas

Pressão
atmosférica

Temperatura Tempo Estado
do céu

9-II às 8h
15h
20h

745 mm
749
749

25OC
25,5OC
23OC

Chuvoso
“
“

Nublado
“
“

10-II às 8h
15h
20h

751
749
747

23OC
26OC
25OC

“
Duvidoso

“

“
“
“

11-II às 8h
15h
20h

749
747
748

23OC
27OC
26OC

Sol
Bom, firme

“

Limpo
“
“

12-II às 8h
15h
20h

748
747
747

22OC
28OC

25,5OC

“
“
“

“
“
“

13-II às 8h
15h
20h

747
745
749

22OC
31,5OC
27OC

Bom
“
“

“
“
“

14-II às 8h
15h
20h

749
747
747

23OC
34OC

30,5OC

“
Chuva

“

“
“
“

Cidade
“

15-II às 8h
20h

747
747

31,5OC
31OC

“
“

“
“

P. Bertoni
Cidade

“

16-II às 8h
15h
20h

748
746
747

24OC
30OC
26OC

“
Muita chuva

“

“
Nublado

“

“
“
“

17-II às 8h
14h
22h

748
746
750

23OC
28OC
26OC

Duvidoso
“

Chuva

“
“
“

“
“
“

18-II às 8h
15h
21h

749
746
748

24OC
30OC
24OC

Sol
“

Duvidoso

Limpo
“

Nublado

“
“
“

19-II às 8h
15h

20h

749
747

747

22OC
30,5OC

27OC

“
Sol, chuva à tarde

Bom

“
Limpo

Limpo

“
“

“
20-II às 8h

15h
20h

748
745
751

23OC
30,5OC
28,5OC

“
“
“

Neblina
Limpo

“

“
“

A bordo
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Considerações gerais sobre o clima
Procurando conhecer o que se escreveu sobre o clima do Alto Paraná, encon-

tramos, no mapa das zonas térmicas de Koeppen, a inclusão de todo o território
brasileiro da margem esquerda desse rio e parte do da margem direita, território de
Mato Grosso, na zona subtropical. Quanto ao território paraguaio e argentino da
margem direita do Paraná, foi incluído na zona temperada com verão quente. No
livro sobre clima e moléstias do Brasil, publicado em 1844 pelo Dr. J. F. X. Sigaud,
não encontramos referências ao Alto Paraná, e tampouco no livro sobre climas e
geografia botânica de E. Liais, publicado em 1872. Como características de clima
subtropical apresenta Koeppen: ausência de inverno; uma temperatura média infe-
rior a 20oC, pelo menos durante um mês e no máximo durante oito meses; notável
oscilação térmica e nenhum maximum, em que o calor seja sensivelmente mais
forte do que na zona tropical. Para Em. de Martonne, climas subtropicais são
climas temperados, sem estação fria. Ora, não é isto o que se observa no nosso
território, compreendido entre os rios Ivaí e Iguaçu, pelo menos nestes últimos
anos. Os estudos de Koeppen foram publicados em 1884 e naturalmente realiza-
dos anos antes; por isso é possível que o clima do Alto Paraná se tenha modificado
nestes últimos tempos, sobretudo pelo povoamento da região e conseqüentes trans-
formações das condições mesológicas, pela devastação das florestas etc. Pelas
observações meteorológicas aqui registradas e referentes aos anos de 1915, 1916,
1917 e parte de 1918, vê-se que pode haver no Alto Paraná inverno, bem rigoroso
e bastante prolongado, como se observou em 1916 e 1917. Notável oscilação
térmica e uma temperatura média inferior a 20oC, durante alguns meses, são tam-
bém fatos que lá se registram. Em 1915, o inverno começou em abril, mês em que
a mínima absoluta foi de 2oC e a máxima absoluta de 25oC, e se prolongou até o
mês de agosto. Em julho registrou-se como mínima absoluta 0oC, e 33oC como
máxima absoluta. Em agosto a mínima absoluta subiu a 4oC e a máxima absoluta
não passou de 32oC.

No ano de 1916 fez calor até o mês de maio, e só em junho a temperatura
baixou a 4oC, chegando a zero grau em julho. No mês de agosto a mínima absolu-
ta foi de 7oC e a máxima absoluta chegou a 29oC, para baixar em setembro a
menos de 3oC e subir a mais 35oC. Foram essas as temperaturas extremas do mês
de setembro. No ano de 1917 fez frio em abril, com uma mínima absoluta de 8oC,
para baixar a zero em maio e a 3oC abaixo de zero nos meses de junho, julho e
agosto, tendo caído grandes geadas. Como se vê, uma região cujo inverno é tão
rigoroso não pode ser incluída nas zonas de climas subtropicais, admitida a classi-
ficação de Koeppen. Ficou aqui bem patente a presença de inverno e de conside-
rável oscilação térmica no Alto e no Baixo Paraná brasileiros.

Quanto ao rigor do verão nessas zonas, basta citar alguns dados? Em fevereiro
de 1915 a média das máximas atingiu a 39oC e a máxima absoluta chegou a 40oC.
Estão aqui bem patentes os caracteres de um verão tropical. A máxima absoluta
desse ano, em agosto, foi de 34oC e a média das máximas foi de 30oC, para baixar
em setembro a 32oC a máxima absoluta e a 26oC a média das máximas. Nos meses
de outubro e novembro, em razão das grandes chuvas, a temperatura não foi muito
elevada. Em dezembro, a máxima absoluta atingiu 34oC. Em 1916 a máxima abso-
luta em setembro foi de 35oC, de 31oC em outubro e de 36oC em novembro e
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dezembro. Em janeiro de 1917 a máxima absoluta subiu a 39oC, com uma média
das máximas atingindo 35oC, para baixar em fevereiro a 34oC a máxima absoluta
e a 31oC a média das máximas. Ainda em março a máxima absoluta foi de 36oC,
e a média das máximas, de 31oC.

No mês de fevereiro deste ano (1918) a máxima absoluta, por nós registrada, em
Porto Mojoli foi de 32oC, porém a primeira quinzena deste mês deu muita chuva.

Koeppen inclui nas zonas temperadas todos os climas tendo inverno e, no míni-
mo, oito meses com temperatura média inferior a 20oC, dividindo em seguida a
zona temperada em duas subzonas, caracterizada uma pela existência de um
verão tropical (três meses com média acima de 20oC), outra por um inverno mais
rigoroso. Dados os fatos que acabamos de referir, podemos classificar o clima do
Alto Paraná brasileiro como de clima temperado com verão quente. Quanto ao
rigor do inverno nessa região, deve correr por conta da latitude em que se acha e
da sua distância do oceano.

Nada, porém, de definitivo deve-se dizer por falta de observações meteorológicas
rigorosas e perseverantes tomadas por muitos anos, porque em assuntos de
climatologia só se devem tirar conclusões definitivas após longos anos de observa-
ções e estudos. Além disso, as zonas térmicas de Koeppen foram baseadas nas
formas de vegetação, enquanto somente os caracteres físicos devem servir, como
diz Martonne, de base a uma classificação de climas, cuja aplicação à biogeografia
deve vir depois. Estas considerações gerais visam especialmente à zona compre-
endida entre o distrito de Guaíra e a foz do Iguaçu, no município desse nome.
Junto aos saltos do Iguaçu, distantes da sede da comarca cerca de cinco léguas, o
clima apresenta outros fatores que devem ser registrados. A altitude nessa região
varia entre 150 e 170 metros; é, portanto, mais ou menos a mesma da cidade de
Iguaçu. Está verificado que é pela inconstância higrométrica que um clima se
torna diretamente morbígeno.

Junto aos saltos do Iguaçu o estado higroscópico eleva-se ao grau de
hipersaturação todas as manhãs e todas as tardes; como, porém, essa condição
mesológica é constante, sente-se lá um bem-estar indefinível. Aquela neblina in-
tensa, prolongando-se por muitas horas em cada dia, indica um estado de
supersaturação da atmosfera, fenômeno físico que só se observa onde o ar é puro e
não contém partículas sólidas. O vento é, por sua vez, temperado pelo abrigo que
as florestas circundantes oferecem, e estimula a amplitude respiratória.

A sensação de bem-estar, o sono calmo e reconfortante que lá se goza, correm
por conta, sobretudo, da umidade do ar e não do ruído monótono e constante da
queda das águas, como parece à primeira vista.

O clima do território argentino, na proximidade dos saltos, é idêntico ao que
descrevemos; porém, na foz do Iguaçu, rio Paraná abaixo, esse clima se torna
igual ao do Paraguai, isto é, o verdadeiro clima da bacia média do Paraná.

Clima do Paraguai
Koeppen incluiu na zona temperada com verão quente todo o território paraguaio

e argentino da margem direita do rio Paraná. Em. de Martonne classifica porém o
clima da bacia média do Paraná e do Paraguai, baseado na constância do calor e
da umidade, de clima tropical, tipo chinês. Pelas informações que nos forneceram,
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e pelas poucas observações que fizemos, parece-nos estar a razão com Em. de
Martonne. Visitando o Puerto Bertoni, propriedade do Dr. Moisés Bertoni, primeira
localidade paraguaia em que aportamos, tivemos oportunidade de ver a sua com-
pleta instalação meteorológica, fundada à sua custa, mas filiada à estação de
Córdoba (Argentina), com aparelhos especiais para tomar a temperatura do ar no
meio da floresta, no seu estabelecimento científico (Bertoni é um naturalista
que tem o seu herbário, o seu museu zoológico etc. etc. no meio da floresta, em que
habita há 34 anos), a temperatura do solo e da água do rio Paraná, aparelhos para
dosar as trocas gasosas das plantas e aparelhos para medir a intensidade da neblina,
além dos psicrômetros. Possui lá o Sr. Bertoni três estações meteorológicas, cada
uma delas confiada a um observador.

O Puerto Bertoni é situado a 27o de latitude sul, numa altitude de 170 metros.11

Fazia muito calor no dia da nossa visita, e o Sr. Bertoni informou-nos que a tempe-
ratura tem atingido lá, em vários anos e durante um ou mais meses de verão, 41oC
e até 44oC. No verão atual (a nossa visita foi em fevereiro de 1918), a temperatura
ainda não tinha chegado a 40 graus centígrados. No inverno passado o termômetro
registrou 1oC abaixo de zero, fato extraordinário para aquela região, segundo o Dr.
Bertoni. No caminho, por onde se sobe da margem do rio Paraná até o estabeleci-
mento do Sr. Bertoni, existem diversas estacas metálicas graduadas, destinadas a
medir o nível do rio durante as enchentes. A diferença do nível do rio Paraná, em
Puerto Bertoni, entre a maior enchente e a vazante máxima registrada até hoje
foi de 4,1 metros.12 Durante a nossa estadia em Encarnación, a temperatura não foi
muito elevada por motivo do tempo chuvoso que fazia. Na viagem de Encarnación
a Assunción, em estrada de ferro, registramos à saída uma temperatura de 30oC e
33oC, no meio do dia.

A altitude de Assunción é de cerca de cem metros acima do nível do mar; a de
Vila Rica, ponto central do Paraguai, de 164 metros; a de São Joaquim, o lugar
mais alto de todo o país, de 575 metros.

A temperatura média anual, tomada em várias zonas do país, tem variado
entre 24oC e pouco mais de 25oC. Eis aí uma temperatura tropical. A temperatura
mínima observada em San Bernardino foi de 4oC, e a máxima absoluta, registrada
em Puerto Bertoni, foi de 44oC à sombra.

Durante a nossa estadia em Assunción e em San Bernardino, tomamos a tempe-
ratura à sombra três vezes ao dia, tendo obtido uma média de 29oC. A máxima que
registramos nessas duas semanas foi de 33oC, e a mínima, de 25,5oC. Foi isto nos
últimos dias de fevereiro e nos primeiros dias de março de 1918. O tempo correu
sempre bom; insolação intensa e prolongada a mais de 10 horas; céu claro e limpo.

Informaram-nos que no Chaco e no norte do Paraguai o calor é ainda mais forte
que em Assunción e no Baixo Paraná. Não é sem razão que em Assunción o trajo
oficial é o brim de linho branco, e que por todo o país tem-se o hábito enraizado de
dormir a sesta, como aconselham os higienistas europeus para os habitantes das
zonas de clima tropical.

11 No original constava 17, erro óbvio. [N.E.]
12 No original constam 41 metros. Mais adiante (p.64), são mencionados 40 metros, medida que
parece absurda. [N.E.]
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Capítulo II

Estado sanitário
Logo que iniciamos a nossa viagem, o chefe da nossa Comissão determinou

que eu me incumbisse das observações e estudos sobre o clima e o estado sanitário
da região que íamos percorrer.

Para o bom desempenho dessa parte do nosso programa, levamos um pequeno
laboratório de excursão com todos os recursos para exames microscópicos e um
sortimento de remédios para combater a malária e a ancilostomíase, como tam-
bém medicamentos e utensílios para medicina e cirurgia de urgência. As despesas
feitas na aquisição desses medicamentos, que foram comprados em São Paulo e
destinados a distribuição gratuita, durante a excursão, correram por conta do go-
verno do Paraná, cujo presidente, o ilustre Dr. Afonso de Camargo, concorrera
também com um auxílio em dinheiro para as despesas da viagem do Dr. Lutz e
minhas, a fim de não sobrecarregar a verba, estipulada pelo Dr. Diretor do Instituto
para as despesas dos outros membros da Comissão e o transporte da sua grande
bagagem de material necessário. Para o estudo concernente a este capítulo, no
trecho que vai do Porto Jupiá (estado de São Paulo) até a cidade de Iguaçu (estado
do Paraná), dividimos o rio Paraná em Alto e Baixo Paraná, como aliás adotam os
nosso geógrafos, zonas separadas pelos saltos do Guaíra, também chamados de
Sete Quedas. E de fato, no ponto de vista médico, essas duas zonas, de topografias
inteiramente diferentes, não obstante o clima ser o mesmo, oferecem dados e
condições nosológicas um tanto especiais.

Basta referir o fato, de capital importância para a saúde das populações ribeiri-
nhas, de que a qualidade das águas potáveis dessas duas zonas não é a mesma;
quanto à endemicidade palúdica, eminentemente desigual nas duas zonas, dela
trataremos adiante. Em resumo, pode-se dizer que o estado sanitário atual do Alto
Paraná é muito precário, e o do Baixo Paraná é quase ótimo. Tendo sido a cidade
de Bauru o nosso primeiro ponto de parada, aí encetamos as nossas observações
médicas.

Para facilitar o estudo da geografia médica da região por nós percorrida, dividimo-
la em diversas partes, como segue:

1ª Bauru e Noroeste; 2ª Alto Paraná, compreendendo: Três Lagoas, Porto Tibiriçá,
Porto Xavier, Porto Isabel e Porto Mojoli ou distrito do Guaíra; 3ª Baixo Paraná,
compreendendo: Zororô, Porto Mendes, Porto Artaza, Bela Vista e cidade de Iguaçu;
4ª Paraguai, Argentina e Uruguai; e 5ª Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

1. Bauru e Noroeste
Doença de Chagas. Pelas últimas verificações sobre a distribuição geográfica

da doença de Chagas (tripanossomíase americana), na América do Sul, sabemo-la
conhecida na Argentina, na república de Salvador, no Paraguai, no Peru (nestes
últimos países foram encontrados barbeiros parasitados pelo Trypanosoma cruzi há
pouco tempo) e talvez em todas as demais repúblicas vizinhas, porque já foi encon-
trada até na América Central.

Quanto ao Brasil, a doença de Chagas parece ser endêmica, com maior ou
menor intensidade, em todos os estados da nossa República.
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A. Saint-Hilaire verificou a existência do bócio, em grande abundância, nos
estados de Goiás, Minas e São Paulo, nos últimos anos da primeira metade do
século XIX. Martius também deixou documentos que atestam a sua grande fre-
qüência em São Paulo. Sigaud, médico de D. Pedro II, deu publicidade em 1844
ao seu livro Du climat et des maladies du Brésil, no qual encontramos referências
seguras sobre a grande freqüência do bócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul,
dando para São Paulo como principais focos naquela época as cidades de Jundiaí,
Jacareí e Mogi-Mirim. Quanto ao Rio Grande, diz Sigaud que vinte anos antes da
publicação do seu trabalho era lá pouco freqüente o bócio, mas que ele aumentara
e se disseminara muito nos últimos vinte anos, portanto entre 1824 a 1844. Os
trabalhos de Carlos Chagas atestam também a extraordinária freqüência dessa
doença no estado de Minas, onde o sábio patrício fez os seus primeiros e últimos
estudos, que vieram esclarecer tudo quanto a ela se refere. Arthur Neiva, nos seus
últimos trabalhos, atesta a enorme freqüência e disseminação da doença de Cha-
gas em Goiás, estado que o autor considera o mais flagelado de todo o Brasil. De
São Paulo têm saído nestes últimos tempos muitas observações e trabalhos sobre a
freqüência do mesmo mal e a distribuição dos barbeiros no estado. Ainda há pou-
cos meses saiu à luz uma observação de um interessante caso agudo dessa doen-
ça, publicada pelo Dr. Eurico Villela no Brazil-Medico de 2 de março de 1918.
Tratava-se de um caso agudo da doença de Chagas com lesões cutâneas. Não nos
surpreendeu, portanto, sabermo-la existente em Bauru e municípios vizinhos. De
Piraju já tinham enviado ao Instituto exemplares de Triatoma megista Burm.

Informaram-nos que a duas léguas de Bauru existem um grande foco de barbei-
ros e muitos casos de bócio. No lugar denominado Pântano, município de Piratininga,
a cerca de quatro léguas de Bauru, dizem os médicos dessa cidade existir o bócio
em abundância e barbeiros das duas espécies mais nocivas, a Triatoma megista
Burm e a T. infestans Klug. O Dr. Lutz e eu chegamos a montar a cavalo numa
manhã para irmos ao Pântano, mas os animais eram tão ruins e tão lerdos, que
perdemos a esperança de chegar a esse lugar no mesmo dia; por isso limitamo-nos
a visitar a fazenda “Vai de Palmas”, da firma Zerrenner, Buelon & Com. É uma das
mais importantes da zona e tem um milhão de pés de café, quarenta alqueires de
plantações diversas e cerca de dois mil e quinhentos trabalhadores. Essa empresa
tem médico e farmácia, junto à sede da administração. O estado sanitário do
pessoal dessa fazenda é satisfatório. Voltamos à tardinha para Bauru, em trem da
Noroeste. De Bauru até o rio Paraná viaja-se, em trens da Noroeste, durante quase
dois dias, e nesse percurso existem já povoações e cidadelas bem desenvolvidas e
bem habitadas. Nesse longo trecho, que muita coisa interessante deve oferecer
quanto à doença de Chagas, à leishmaniose e à malária, não pudemos nos deter
por motivo da partida do vapor que nos devia levar de Jupiá até Tibiriçá, e que
estava marcada para o dia 20. É pena que essa viagem seja feita apenas duas
vezes por mês, sendo as partidas de Jupiá nos dias 4 e 20.

Impaludismo e ancilostomíase. Na zona compreendida entre Bauru e o rio Paraná,
são estas duas doenças os principais flagelos dos seus habitantes e o entrave do seu
progresso imediato. No hospital de Bauru que visitamos em companhia do Dr.
Castro Goyana, clínico local, encontramos diversos casos de impaludismo crônico
com recaídas e outros de ancilostomíase, alguns deles bem graves. O exame
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coprológico de material de alguns desses doentes, feito pelo Dr. O. da Fonseca,
revelou a presença de poli-helmintíase e também de alguns flagelados que muito
interessaram a esse nosso companheiro de excursão. Para o hospital de Bauru vão,
a cada ano, centenas de impaludados, não só desse município como também de
toda a zona marginal do rio Tietê e de todo o ramal férreo da Noroeste. Nos
hospitais de São Paulo a quase totalidade dos casos de impaludismo é de proce-
dência da Noroeste, e na sua maioria apresentam crescentes no sangue periférico,
indicando sofrerem de terçã maligna. Esses fatos são provas de que a E. F. Noroes-
te atravessa uma zona francamente palúdica.

Quando chegamos ao Porto Jupiá, no barranco do rio Paraná, o agente da esta-
ção pediu-nos para irmos ver alguns doentes de malária que estavam com febre e
passando mal. Fomos imediatamente e verificamos tratar-se de casos de impalu-
dismo crônico, com recaída. Fizemos injeções de cloridro-sulfato de quinina de
Ducatte e fornecemos, em abundância, comprimidos de bissulfato do mesmo
alcalóide. A esposa do agente da empresa de navegação do rio Paraná, que era a
doente mais grave, resolveu acompanhar-nos até Tibiriçá para aproveitar a nossa
estadia nesse porto e tomar uma série de injeções de um sal de quinina e outra de
azul de metileno, tratamento associado que fazemos quase sempre nos casos crô-
nicos de malária com repetidas recaídas, alta anemia e debilidade geral acentua-
da. Em Jupiá, informaram-nos existir impaludismo todo o ano, tornando-se em
certas épocas muito mortífero. Não é debalde que a zona compreendida entre a
estação de Itapura e o Porto Jupiá está inteiramente desabitada. Obras de sanea-
mento nessa região são difíceis, dadas as suas condições topográficas, com dois
grandes rios, o Tietê e o Paraná, que se espraiam nas suas margens, formando
grandes alagadiços, eternos viveiros de culicídeos, grandes florestas que margeiam
a estrada de ferro e limitado número de habitantes no extremo dessa linha férrea.

Pode-se, entretanto, aconselhar a fundação em Araçatuba, que é mais ou me-
nos a parte média do ramal Noroeste, de um posto médico fixo destinado ao trata-
mento gratuito de todos os casos de malária, sem descuidar, contudo, de outras
enfermidades aí endêmicas, tais como a leishmaniose e as verminoses. Depois de
combater uma vasta e letífera epidemia de impaludismo no norte do Paraná, fun-
damos e dirigimos durante meio ano um posto antipalúdico nessa zona; vimos o
quanto ele foi útil, e hoje aconselhamos que se fundem diversos desses postos em
todas as regiões palúdicas do país. Desse modo, um posto antipalúdico em Araçatuba
traria enormes benefícios à zona, evitando, pela cura dos casos crônicos de malá-
ria e pelo tratamento oportuno dos casos agudos, os atuais surtos endêmicos; pela
aplicação científica da quinina, evitaria também a formação de raças de
hematozoários quinino-resistentes e, finalmente, concorreria poderosamente para
o povoamento dessa fértil zona e para o progresso agrícola consecutivo. Dá gosto
apreciar as grandes plantações, já existentes de cada lado da Noroeste, no trecho
que vai desde Bauru até pouco além de Araçatuba; se esse desenvolvimento agrícola
não chegou ainda à barranca do rio Paraná, não é porque o terreno seja aí menos
fértil, mas sim porque a malária se apresenta como um invencível obstáculo.

Dermatologia. Encontramos no hospital de Bauru quatro casos de leishmaniose
cutânea, e na estação de Nogueira, quando em viagem para Araçatuba, um caso
de leishmaniose da mucosa. Tratava-se de um homem de 45 anos, com o nariz
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completamente deformado pela leishmaniose, apresentando um aspecto feio e
repugnante. Era ele o encarregado do botequim dessa estação.

O Dr. Castro Goyana informou-nos, que, às vezes, existem internados no hospi-
tal seis a dez doentes de leishmaniose tegumentar, todos vindos da Noroeste, a
chamada região dos biriguis (Phlebotomus). Em Bauru propriamente não há focos
de leishmaniose; os primeiros casos dessa dermatose eram procedentes do ramal
Noroeste e embarcavam em Bauru com destino a São Paulo, aonde iam se tratar.
Chegando à capital paulista diziam-se procedentes de Bauru, por ter sido esse o
ponto de embarque, e daí veio o batismo úlcera de Bauru impropriamente à
leishmaniose, denominação que está se generalizando sobremodo. Agora que co-
nhecemos perfeitamente bem a etiologia dessa dermatose e também a sua imensa
distribuição geográfica, que abrange toda ou quase toda a América do Sul, é tem-
po de destituí-la desse apelido de úlcera de Bauru, que dá uma noção inteiramente
errônea. É preferível chamá-la de leishmaniose americana, enquanto não for iden-
tificado biologicamente o seu parasito ao do botão do Oriente, a leishmania tropica
Wright, como aliás é a tendência atual. No livro que A. Laveran publicou em fins
de 1917 sobre Leishmanioses, vem um pequeno estudo de compilação sobre a
leishmaniose americana, o qual não está absolutamente na altura dos nossos co-
nhecimentos atuais sobre essa doença. Laveran faria obra meritória se tivesse in-
cumbido da redação desse importante capítulo do seu valioso tratado a um dos
nossos dermatologistas, que podia ser Ad. Lindenberg ou Ed. Rabello. Lindenberg é
quem até hoje tem estudado maior número de casos de leishmaniose entre nós,
e Rabello, quem mais se tem interessado pela parte clínica dessa dermatose, que é
de toda a América do Sul, mas que não é igualmente conhecida em todos os
países sul-americanos.

Laveran serviu-se, para o estudo clínico, etiológico e anatomopatológico da
leishmaniose americana, de trabalhos publicados por autores deste continente,
nos quais se reconhecem hoje erros imperdoáveis. À página 471 de seu livro, diz
A. Laveran:

À la suite de ces observations, une conclusion s’imposait, c’est que l’espundia
était une leishmaniose; il resulte toutefois d’une nouvelle communication d’Escomel
que sous le nom d’espundia on confond au Pérou comme sous celui de buba au
Brésil, une blastomycose avec la “leishmaniose ulcereuse”.

Neste ponto os doutores Laveran e Escomel estão enganados.
No Brasil não se confunde a blastomicose com a leshmaniose, e ainda muito

menos a bouba com a leishmaniose. No Brasil, nós médicos chamamos de bouba
a framboesia tropica, doença muito bem estudada entre nós e conhecida há deze-
nas de anos. A distinção científica absoluta entre blastomicose e leishmaniose
também já se faz aqui há mais de dez anos.

O povo chama, porém, de bouba não só a framboesia tropica, causada pelo
Treponema pertenue Castellani, mas também a sífilis, quando esta apresenta pla-
cas mucosas. No Paraguai, onde estivemos há poucos meses, verificamos que não
só o povo, mas também os médicos chamam de buba a leishmaniose, e de bubaticos
os respectivos portadores de lesões características. Dada essa designação de buba
da leishmaniose no Paraguai, Migone pensa ser ela adotada entre nós como idêntico
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sentido. A prova disso encontra-se na página 211 do Bull. de la Soc. de Pathol.
Exotique, de 13 de março de 1913, onde Migone, estudando a leishmaniose no
Paraguai, pretende esclarecer fatos referentes a sua história e epidemiologia, ci-
tando trabalhos de autores brasileiros sobre “Framboesia tropica”, que ele confun-
de com a leishmaniose. Nos hospitais de Assunción, interrogando os médicos so-
bre a freqüência da verdadeira bouba, a Framboesia tropica, no Paraguai, todos
nos responderam desconhecer essa doença. É provável que ela não seja lá muito
freqüente, dada a pequena introdução de escravos africanos naquele país, verifi-
cado como está que foram eles que nos trouxeram essa dermatose. Voltaremos a
esse assunto e a outros, que com ele se relacionam, quando tratarmos das nossas
observações médicas feitas em Assunción.

Quanto à etiologia da leishmaniose, os estudos dos autores paulistas identifica-
ram-na ao botão do Oriente em 1909.

Carini, Paranhos e A. Lindenberg, nos seus trabalhos publicados em 1909, refe-
rem ter encontrado uma Leishmania do tipo da Leishmania tropica.

Em 1910, A. Pedroso e Dias da Silva conseguiram isolar em ágar com sangue,
meio de Mac-Neal, uma Leishmania, que os autores dizem ser a mesma Leishmania
tropica, causadora do botão do Oriente. Até este ano Pedroso tem isolado muitas
vezes a mesma Leishmania, sempre de fragmentos de tecido de lesões
leishmanióticas em cicatrização, e continua a manter a mesma opinião há anos
expedida, de que ela é a mesma Leishmania tropica de Wright. Em 1911 Gaspar
Vianna, estudando material de um doente de leishmaniose de Minas Gerais, en-
controu nele uma Leishmania que considerou um tanto diferente da Leishmania
tropica, dando-lhe o nome Leishmania brasiliensis (Brazil-Medico, 1º de novembro
de 1911). Em 1914, G. Vianna, estudando um corte de pele no nariz de um cão de
Pedroso, infectado com leishmaniose, encontrou de novo a mesma Leishmania
que ele designara de Leishmania brasiliensis em 1911, considerando-a então vizi-
nha do Trypanosoma Cruzi (Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, tomo VI, p.40-2).

Em 1912, Laveran e Nattan-Larrier publicaram o resultado de estudos de cortes
e frottis [esfregaços] de ulcerações cutâneas e mucosas de um caso de espundia,
material enviado de Peru pelo Dr. Escomel, referindo terem encontrado uma
Leishmania que lhes pareceu diferir ligeiramente da Leishmania tropica, e à qual
eles propuseram o nome de L. tropica var. americana.

Escomel relata nos seus trabalhos, publicados em 1913-1914, ter encontrado
três vezes, em úlceras cutâneas de leishmanióticos do Peru, uma Leishmania pro-
vida de curtos flagelos, a qual ele denominou L. americana var. flagellata. Outros
autores admitem ser a leishmaniose americana causada ora pela Leishmania tropica
ora pela L. brasiliensis. Isto não é provável, porque clinicamente a leishmaniose
americana é idêntica em todos os países sul-americanos. Os casos, que conhece-
mos na Argentina e no Paraguai, em nada diferiam dos inúmeros casos que vimos
e estudamos no Brasil.

O Dr. D’Utra e Silva diz ter visto no Uruguai casos de leishmaniose igual à
nossa. O Dr. Guilherme Almenara, que está atualmente fazendo estudos em
Manguinhos, prestou-nos idêntica informação quanto à leishmaniose do seu país,
o Peru. Logo, a leishmaniose americana é uma só e mesma doença. Se o seu
agente patológico não for a Leishmania tropica (o que não parece, dada a
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dessemelhança clínica entre a leishmaniose americana e o botão do Oriente),
deve-se então conservar para esse parasito o nome de Leishmania brasiliensis Vianna
1911, por direito de propriedade. Laveran, no seu trabalho aqui citado, mostra-se
favorável a admitir a existência de uma raça de Leishmania com predileção espe-
cial pelas mucosas naso-buco-faríngeas e mais virulenta que a L. tropica.

Não pensam desse modo os nossos dermatologistas que consideram o parasito
da nossa leishmaniose idêntico ao parasito do botão do Oriente, a leishmaniose
tropica Wright, e assim esperam dentro de breve tempo, talvez antes mesmo de
verificado o modo de transmissão da leishmaniose, ver este capítulo da
dermatologia moderna muito simplificado pela identificação de moléstias apre-
sentando grosseira dessemelhança morfológica entre si, mas produzidas por um
mesmo agente patogênico que existe nas diversas partes do globo. Em conversa,
há poucos dias, com o professor Ed. Rabello, juntamente com o Dr. Almenara,
verificamos ser essa a opinião desses distintos colegas. Não pensam, porém, do
mesmo modo os protozoologistas que, para a distinção das espécies de Trypanosoma,
não se baseiam simplesmente na sua morfologia. O jovem protozoologista Dr. O.
da Fonseca filho, nosso companheiro de viagem ao Paraguai, ouvindo sobre isso,
respondeu-nos, por escrito, o seguinte:

O gênero Leishmania apresenta com o gênero Trypanosoma tais conexões sob o
ponto de vista de sua posição zoológica, que não é possível distinguir uma forma
aflagelada deste último de uma forma típica daquele. Se não adotamos em
protozoologia, salvo a opinião isolada de Alexeieff, os caracteres morfológicos como
único critério distintivo entre as diversas espécies de Trypanosoma, muito lógico nos
parece que a identidade morfológica das formas americanas e asiática de Leishmania
não seja um argumento sólido para se concluir pela sua identidade especifica.

Quanto à Lepra, vimos no hospital de Bauru um caso clássico de lepra mutilante,
do qual juntamos uma fotografia. Esse doente estava sujeito a um tratamento anti-
sifilítico. Informaram-nos que existem outros casos de lepra no município de Bauru
e redondezas. Há pouco tempo estiveram também em tratamento no hospital dois
doentes de granuloma venéreo da forma hipertrófica, com lesões nos órgãos genitais
e regiões vizinhas. Foram ambos curados com injeções de tártaro emético. Casos
de úlcera tropical, devidos à associação fuso-espirilar de Vincent, são, em certas
épocas do ano, muito comuns em toda a zona. Quando lá estivemos vimos apenas
um caso no hospital. Nas fazendas dos arredores e de todo o município de Bauru
existem muitos casos de úlceras banais, quase sempre devidas a mordeduras de
insetos ou vários traumatismos; só se cicatrizam com grande dificuldade, por cau-
sa do estado de anemia desses indivíduos que são quase sempre portadores de poli-
helmintíase. A sífilis, a blenorragia etc. são também comuns nessa região.

Outras doenças: Em Bauru não são muito raros os casos de tracoma, de disenteria
amébica, de febre tifóide etc.

2. Alto Paraná
Três Lagoas. Esta cidade de Mato Grosso está a cerca de dez quilômetros da

barranca do rio Paraná, numa altitude de 250 metros. Foi este o nosso segundo
ponto de parada. O lugar é novo e de muito movimento comercial. Há muitos
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trabalhadores, empregados na construção da grande ponte metálica sobre o Paraná.
A cidade fica numa planície e, quando lá chegamos, estava alagada por grandes
chuvas e parecia ter mil lagoas. Logo que chegamos ao Hotel dos Viajantes, onde
nos hospedamos, indagamos se havia barbeiros e responderam-nos que havia mui-
tos no próprio hotel e dependências, sobretudo nos galinheiros. A casa era de
tijolos, pelo menos a parte onde estávamos alojados, mas tomamos algumas medi-
das de defesa porque a casa não tinha forro. Quando jantávamos, à noite, percebe-
mos a presença de mosquitos que, pelo modo de picar, suspeitamos ser Stegomyia.
Na manhã seguinte, 20 de janeiro, conseguimos, nas próprias dependências do
hotel, uma boa coleção de barbeiros da espécie Triatoma sordida Stal e outra de
Stegomiya calopus Meigen.

Estávamos, portanto, em presença de um transmissor da doença de Chagas,
como provou à saciedade o Dr. A. Neiva, infectando uma cobaia em oito dias,
pela deposição na conjuntiva desse animal de fezes dessa espécie contendo
Trypanosoma cruzi (Brazil-Medico de agosto de 1913).

À página 120 do fasc. III, tomo VIII, ano 1910 das Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, o Dr. Neiva refere só ter encontrado a Triatoma sordida junto ou próximo a
curso de águas. Eis aqui um grande foco de Triatoma sordida em lugar cercado de
lagoas e próximo a um grande curso d’água, o rio Paraná. Neiva supõe no mesmo
trabalho que acabamos de citar que, para os barbeiros se infectarem, a condi-
ção indispensável é a presença d’água, e que essa relação parece ser uma condição
mesológica exigida pelo Trypanosoma cruzi. O grande foco de barbeiros (Triatoma
megista Burm), que descobrimos no norte do estado do Paraná (abril de 1917) está
espalhado pelas duas velhas aldeias, Jataí e São Pedro d’Alcântara, situadas nas
margens do rio Tibagi. Nessas duas velhas colônias militares, do tempo do Impé-
rio, só encontramos Triatoma megista e, como de regra, em grande abundância,
em todas as velhas casas com paredes de barro (chamadas paredes francesas),
habitadas ou não.

Em toda aquela região do município do Tibagi existe o bócio em quase todas as
casas. Infelizmente, o lote de barbeiros que nessa ocasião enviamos ao Instituto
não chegou em condições de se verificar se havia exemplares infectados. Preten-
demos visitar de novo essa zona. Ainda em viagem de estudos pelo Sul (prolonga-
mento da expedição ao Alto Paraná), pudemos estudar diversos exemplares de
Triatoma infestans Klug de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Esse município é ba-
nhado pelo rio Uruguai e abunda em barbeiros dessa espécie, conforme nos infor-
mou o Dr. Francisco Orcy, de quem esperamos a remessa de maior número de
exemplares, para verificar se estão ou não infectados. O bócio também é comum
nessa região. Em Porto Alegre examinamos um exemplar de Triatoma infestans,
procedente de São Sepé e infectado com Trypanosoma cruzi. Em Três Lagoas pro-
curamos o Dr. Jorge da Cunha, clínico nesse lugar há alguns anos, e ele nos prestou
algumas informações sobre diversos assuntos médicos. O Dr. Cunha confirmou o
que todo mundo nos asseverou, quanto à grande abundância de barbeiros. Refere
também o Dr. Cunha ter visto em Três Lagoas uma família vinda de Corumbá,
cujos membros estavam sofrendo da doença de Chagas; ele tem verificado em sua
clínica alguns casos de papeira, sobretudo entre os sírios; esses papos ele tem
curado, logo nos primeiros tempos, com aplicações de tintura de iodo.
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O Dr. Cunha informou-nos que, em Três Lagoas, as moléstias predominantes
são também o impaludismo e a ancilostomíase. No último verão houve casos de
malária na própria cidade, mas na sua maioria eles vêm da barranca do rio Paraná
e do ramal da Noroeste do Brasil, como também os casos de leishmaniose que tem
tratado. Quanto ao resto, não interessa.

Porto Tibiriçá (São Paulo). Este porto, que fica na margem esquerda do Paraná,
está situado defronte do rio Pardo, e numa altitude de 270 metros acima do nível
do mar. Tibiriçá fica a 22 léguas de Indiana, última estação de Sorocabana; é a
sede da Companhia de Navegação São Paulo–Mato Grosso. Contam-se aí pouco
mais de vinte habitações, quase todas de madeira, um armazém, um hotel e uma
pequena farmácia, tudo pertencente à referida empresa. Tibiriçá tem água encanada
em todas as casas ou na proximidade delas. Essa água é obtida de um poço de
nascente na margem do Paraná, de onde é aspirada por meio de bomba a vapor e
levada a quatro reservatórios, de mil litros cada um, donde se faz a distribuição às
habitações. A distribuição é contínua e o gasto diário parece não exceder 5 mil
litros. A água fornecida à população de Tibiriçá é melhor que todas as águas
existentes nas povoações que lhe ficam acima.

Em Tibiriçá havia em fevereiro 98 habitantes, sendo 56 homens, 16 mulheres e
26 crianças. A empresa proíbe o uso do álcool a todos os habitantes desse simpá-
tico reduto. Esta alta medida social e econômica devia ser adotada em todas as
empresas rurais, porque de todos os vícios, o que maiores males produz aos nossos
sertanejos é o alcoolismo.

Estado sanitário. Pelos exames clínicos e hematológicos que fizemos em Porto
Tibiriçá e pelo exame do baço de muitas crianças, verificamos ser bastante eleva-
do o índice endêmico palustre nesse lugar, que calculamos em 40 por cento de
toda a população; anos há, conforme informou-nos o farmacêutico da empresa,
que essa porcentagem vai muito além.

Tratamos durante os cinco dias que lá nos demoramos 38 doentes, na sua maio-
ria de malária, alguns de ancilostomíase e outros banais, incluindo dois de sífilis e
um de mal-de-engasgo, cuja observação vai mais adiante. Os casos agudos de
impaludismo eram todos entre os trabalhadores, em cujo rancho capturamos diver-
sas anofelinas do gênero Cellia, predominando a C. albimana Wied. Fizemos muitos
exames de sangue, encontrando algumas vezes o parasito da terçã maligna,
Plasmodium falciparum Schaudinn, e muitas o hematozoário da terçã benigna, P.
vivaz Grassi & Feletti; nunca observamos o parasito da febre quartã.

Aconselhamos ao gerente do porto, Sr. Ovídio Braga, a execução de diversas
medidas, a fim de evitar epidemias de malária em um lugar tão bem situado e
dispondo de uma farmácia, um prático e outros recursos importantes. O rancho em
que residem os trabalhadores das oficinas e dos campos é miserável em todos os
sentidos. Quanto às outras habitações, elas são bem sofríveis. Não havia em Tibiriçá
nenhum caso de bócio, nem de lepra, leishmaniose ou qualquer outra úlcera. Não
havia lá nem barbeiros, nem Phlebotomus. No dia 22 de janeiro, primeiro da para-
da em Tibiriçá, logo de manhã apareceu para consulta um doente de mal-de-
engasgo ou disfagia espasmódica. Era ele o primeiro enfermo que nos procurava,
natural da Bahia, com 28 anos, residindo há oito no estado de São Paulo. Como
antecedentes pessoais refere ter tido diversas moléstias de infância e, em moço,
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blenorragia e cancros moles, acompanhados de adenites. Teve impaludismo repe-
tidas vezes.

Apresentava diversas cicatrizes nas pernas, estava em estado de grande ane-
mia, sofria tonteiras, perturbações visuais e não podia se alimentar.

Há dois anos sofria de mal-de-engasgo. Nos primeiros tempos o sofrimento era
insignificante, mas atualmente ele vai se intensificando cada vez mais, de modo
a já não poder se alimentar. Come duas vezes por dia e apenas aos pequenos
bocados, que só deglute por meio de goles d’água.

Quando consegue deglutir, sente parar o bolo alimentar na parte mediana do
esôfago e só consegue fazê-lo chegar ao estômago bebendo bastante água; às
vezes, mesmo assim, vomita tudo, o bolo alimentar voltando acompanhado da
água. Uma vez ou outra consegue almoçar ou jantar, deglutindo os alimentos aos
pouquinhos, sem necessidade de água; isto acontece, sobretudo, quando está dis-
traído e não pensa no seu mal. A regra, porém, é só comer auxiliando a deglutição
com repetidos goles de água.

O Dr. Lutz e eu examinamos detidamente esse doente e pareceu-nos ser um
caso de disfagia espasmódica.

Na viagem de Tibiriçá a Porto Mojoli, que fizemos em embarcações da empre-
sa Mate-Laranjeira, com 16 tripulantes (os quais permaneceram na barranca do
Paraná, defronte de Três Lagoas, nada menos de meio mês), observamos entre eles
diversos doentes de malária e quase sempre de terçã maligna. Quatro deles passa-
ram muito mal durante a viagem, e a febre só cedeu depois de diversas injeções
intramusculares de quinino. Desses tripulantes da lancha e das chatas ainda caí-
ram mais alguns com febre, em Porto Mojoli, dias depois da nossa chegada. Feliz-
mente não tivemos nenhum caso fatal. Desde que começamos a descer o rio
Paraná, entramos no uso preventivo de quinino, o Dr. Fonseca, eu e o ajudante
Vasconcellos.

Só o Dr. Lutz não fez o uso de quinino por não suportar bem esse medicamento.
No correr dessa viagem também caiu doente o Sr. Ricardo Mendes Gonçalves,
chefe das embarcações e representante daquela empresa de Mojoli.

Porto Xavier. Este porto fica na margem esquerda do Paraná, entre as fozes dos
rios paranaenses Ivaí e Veado. Não é mais que uma grande área roçada, no meio
da floresta; esse porto foi fundado ali pelo Lloyd Paranaense, para ser usado no
transporte de gado de Mato Grosso para o estado do Paraná, logo que esteja termi-
nada a estrada em construção (de cerca de 70 léguas) que vem da cidade de
Guarapuava, para esse ponto, denominado Porto Xavier. A dois quilômetros daqui
há, na margem direita do rio Veado, portanto no município de Guarapuava, um
toldo de índios Caiuás (ou Cayuás, ou ainda Cayguás). Fomos visitar o seu
aldeamento. Eram eles em número de 15, habitando a mesma choça, cuja descri-
ção vem na parte geral, acompanhada de algumas fotografias. Alguns desses índios
sofriam seriamente de impaludismo. Deixamos uma porção de comprimidos de qui-
nino. Não encontramos neles nenhuma moléstia da pele e nenhum caso de bócio.
Essa ausência de bócio entre os índios tem sido verificada por todos os excursionistas,
em diversas regiões do Brasil. Em abril de 1917, quando estivemos combatendo
uma epidemia de malária no norte do estado de Paraná, tivemos oportunidade de
examinar e tratar, em São Jerônimo, Jataí e São Pedro d’Alcântara, muitos índios
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da raça Guarani, Caiuás e Coroados. Em nenhum índio dessas três raças, habitando
lugares diferentes, encontramos sequer um caso de bócio ou de lepra.

Os índios Caiuás que formavam, há pouco tempo, grande reduto nos campos
do Mourão, município de Guarapuava, zona situada entre os rios Tibagi e Ivaí,
estão hoje reduzidos a um pequeno núcleo, porque a malária os tem devastado
inclementemente. Na epidemia de 1917 morreram 22 índios dessa tribo, ficando
quase só mulheres e crianças.

A não ser os índios, os demais habitantes do Jataí, negros e brancos, sofrem de
bócio em alta porcentagem e em toda essa região existem barbeiros, em grande
abundância. Eis aí a questão da habitação, as paredes de barro concorrendo para a
presença dos barbeiros.

Porto Isabel. Este porto foi fundado em janeiro passado, na barranca mato-
grossense do rio Paraná, pouco abaixo da foz do rio Iguatemi, e é um departamen-
to de trabalho da empresa Mate-Laranjeira, destinado, sobretudo, a servir de esta-
ção intermediária de Porto Mojoli, no concernente à importação de mercadorias
de São Paulo, destinadas às suas sucursais de Mato Grosso. Havia lá em constru-
ção uma boa casa de madeira e um armazém, em cujo serviço estavam emprega-
dos uns vinte e tantos trabalhadores, na sua grande maioria paraguaios, dos quais
alguns sofrendo de impaludismo. Um deles tinha grande bócio bilobado.

Porto Mojoli (distrito de Guaíra). Este porto está situado na margem esquerda
do Paraná, poucos quilômetros acima dos Saltos do Guaíra ou das Sete Quedas,
numa altitude de 225 metros. O porto Mojoli foi fundado em 1909 e tem hoje
cerca de 1.300 habitantes, na sua imensa maioria paraguaios e correntinos. Disseram-
nos haver lá, ocupados nos diversos trabalhos da empresa Mate-Laranjeira, que é
proprietária de tudo, cerca de oitocentos homens (dos quais duzentos estão sempre
viajando para os ervais de Mato Grosso), 280 mulheres e 350 crianças. Quanto às
habitações, já se estão construindo boas casas de tijolos; todavia, a maioria das
agora existentes é de construção provisória, feitas de taquaruçu e cobertas de
capim. O fornecimento de gêneros alimentícios é bem feito e há carne verde
todos os dias.

O serviço de água também é bem organizado e o líquido distribuído de exce-
lente qualidade. Basta dizer-se que de São Paulo até Mojoli a melhor água que
encontramos para uso foi a deste porto. A água é captada diretamente dum ma-
nancial de uns trezentos metros de distância e recebida por gravidade, com uma
queda de três metros, num tanque de 25 mil litros.

Desse tanque a água é levada ao reservatório central de 35 mil litros, situado
num morro fora da vila e numa altura de 25 metros, por meio de bomba a vapor.
Do reservatório central a distribuição é contínua para os diversos pontos do povo-
ado. Visitamos as obras de captação e distribuição de água com o engenheiro da
empresa, Sr. Sidwell Wilson, e o Sr. J. Jara.

Na mesma ocasião, visitamos as novas latrinas que se estão construindo no
quarteirão da parte nova do distrito. São grandes e profundos buracos de dois metros
quadrados de boca por dez de profundidade, com dois assentos separados por uma
parede e tudo protegido por uma boa casinha de madeira com duas entradas. A
empresa mantém em Mojoli bem sortidos armazéns de mercadorias para forneci-
mento aos seus empregados e operários, padaria e açougue grande. Visitamos o
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matadouro, que está muito perto da vila e não obedece às regras de higiene. Ali se
vêem couros estaqueados secando ao sol, às dezenas. Esses couros e as partes
desprezadas, tais como os intestinos, unhas etc. das reses, exalam um fedor insu-
portável.

Os urubus são ali extraordinariamente abundantes.
Se, de um lado, os operários da empresa ganham pouco, doutro lado, têm a

vantagem de não serem explorados no fornecimento dos gêneros alimentícios e
outros também de primeira necessidade. A empresa fornece carne verde de exce-
lente gado, importado de Mato Grosso, a 250 réis o quilo; arroz brasileiro a 600
réis o quilo e açúcar branco a 800 e mil réis o quilograma, e tudo o mais nessa
proporção. Como se vê, dada a distância dos centros produtores e a dificuldade de
transporte, esses preços são muito moderados.

Na cidade de Iguaçu, como veremos adiante, os mesmos artigos importados
dos centros comerciais do nosso país, mas muito sobrecarregados de impostos e
fretes, são vendidos por preços três vezes mais elevados, Reina em Mojoli a maior
ordem possível. A empresa mantém todo o pessoal debaixo de uma disciplina de
ferro, mas a base principal da ordem lá reinante é a proibição de venda e uso de
bebidas alcoólicas.

Nem mesmo na mesa do administrador de Mojoli usa-se qualquer bebida alco-
ólica. Sabe-se que os paraguaios do povo são muito afeitos ao uso das bebidas
alcoólicas, e, se lhes fizerem a vontade, tornam-se eles indivíduos desordeiros e
imprestáveis para o trabalho. Entretanto, graças àquela excelente medida contra o
alcoolismo, os paraguaios de Mojoli são indivíduos pacatos, respeitadores, sérios e
muito trabalhadores.

O jogo e o uso de armas de fogo também são proibidos em Porto Mojoli.
Estado sanitário. Dadas as condições do meio, que muito concorrem para uma

alta endemicidade palúdica em Mojoli, o estado sanitário momentâneo desta vila
é relativamente bom. A empresa com os seus serviços de água e higiene procura
melhorar cada dia o estado sanitário e as condições de vida da população do
distrito de Guaíra. Para a cura dos enfermos, a empresa mantém um hospital onde
são recolhidos e tratados todos os trabalhadores enfermos, um médico efetivo – o
Dr. Francisco Varella, formado na Espanha –, e uma farmácia dirigida pelo farma-
cêutico Vicente Lafuente, formado pela Universidade de Assunción e cunhado do
administrador da empresa. A farmácia é pequena, mas tem o essencial para a
medicina de urgência e o tratamento das moléstias infecciosas, possuindo uma
sala para pequenas operações e curativos onde operamos, os doutores Lutz, Varella
e eu, um doente que havia nove dias estava com oclusão intestinal. Não obstante o
bom funcionamento do ânus artificial, o doente veio a falecer, quatro dias depois.

A 5 de fevereiro visitamos em companhia do Dr. Varella o hospital de Mojoli.
Esse estabelecimento é um grande barracão de madeira com capacidade para
cinqüenta enfermos. Todo trabalhador doente que aparece para consulta é interna-
do imediatamente e curado pelo médico, que tem para auxiliares três enfermeiros.
Nesse dia havia 37 enfermos internados, dos quais 28 de malária, um de lepra, um
de leishmaniose cutânea, vindo de Mato Grosso, dois de úlceras banais, um de
blenorragia, três de adenites supuradas, um com flegmão e um com orquite. Dois
desses doentes (que eram todos paraguaios), além dos seus outros males ainda
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tinham bócio. A maior parte desses impaludados veio de fora, sobretudo de Mato
Grosso. Nessa época estavam aparecendo em Mojoli alguns casos de febre terçã,
de primeira infecção. Disse-nos o Dr. Varella que nos dias 3 e 4 de fevereiro
registrara na sua clínica externa sete casos novos. Com os doentes hospitalizados,
os casos da clínica externa do Dr. Varella e os que tratamos pessoalmente durante
a nossa estadia em Mojoli, o número de impaludados eleva-se a cerca de cem,
portanto menos de 10 por cento da população. O Dr. Varella informou-nos que
noutros anos essa porcentagem tem subido a 40 nos meses de fevereiro e março.
No consultório da comissão apareceram diversos doentes de bócio, entre estes três
meninas paraguaias, filhas de mãe papuda. Nos poucos dias que permanecemos
no distrito do Guaíra tratamos de 34 doentes, dos quais mais da metade de impa-
ludismo e ancilostomíase. Os doentes de ancilostomíase já vieram infectados do
Paraguai, pois, graças às medidas postas em prática pela empresa, a população
de Mojoli só muito excepcionalmente poderá infectar-se na sede da vila. Entre os
casos de verminose intestinal, verificamos dois de Strongyloides e muitos de
necatoríase. Fizemos lá muitos exames de sangue e fezes. Examinamos um
morfético paraguaio, de 26 anos, residente em Mojoli. Tratava-se de lepra nervosa
com perfuração do septo nasal e mal perfurante do pé. Disseram-nos existir lá mais
outro morfético que não conseguimos descobrir. Clinicamente diagnosticamos tam-
bém um caso de leishmaniose cutânea com lesões nas pernas num doente paraguaio
vindo de Mato Grosso.

Não conseguimos confirmar pelo microscópio o diagnóstico clínico desse caso,
não obstante um exame cuidadoso; entretanto, não nos deixou dúvida. Os demais
doentes por nós examinados e tratados eram casos banais. A todos os nossos doen-
tes de poli-helmintíase fornecemos vidros com comprimidos de ankylostimol, e
aos impaludados, além das injeções cotidianas de sal de quinina e de azul de
metileno, fornecemos também comprimidos de sulfato de quinino. Quanto às
moléstias venéreas, não tivemos tempo nem oportunidade de estudá-las, mas pe-
las informações do médico do lugar sabemos serem elas demasiado comuns, so-
bretudo por causa do desenvolvimento da prostituição nas populações paraguaias.

3. Baixo Paraná
Zororô. Zororô, que significa em guarani “grande ruído”, é o nome de um bair-

ro situado à margem esquerda do riacho do mesmo nome e a vinte quilômetros de
Porto Mojoli. Descendo a margem esquerda do Paraná em trem Décauville da
empresa Mate-Laranjeira, é esse o primeiro povoado, depois de Mojoli, levantado
em terras do governo do Paraná, pela referida empresa. Zororô é um pequeno
povoado, um núcleo agrícola que produz milho, mandioca, banana, cana-de-
açúcar etc. em grande abundância; é dependência de Porto Mojoli. A empresa
Mate-Laranjeira possui lá uma grande serraria, movida por força hidráulica. Além
da serraria a empresa tem nesse lugar diversos galpões para depósito de cereais,
hospedagem dos peões solteiros e cerca de trinta casitas de duas peças onde resi-
dem operários casados. Vivem em Zororô mais de cem pessoas vassalas da referi-
da empresa. O estado sanitário dessa pequena povoação é bom. Raramente apare-
cem lá casos de malária ou qualquer outra doença, os quais são imediatamente
removidos para o hospital Mojoli. Notamos, entretanto, que a criançada dessa
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aldeia está em iguais condições da de Mojoli, apresentando os sintomas da
ancilostomíase impressos em suas faces.

É preciso notar que essas crianças já vieram doentes do Paraguai. Também é
necessário que a empresa não se descuide delas e nem do aldeamento, para evitar
que esses indivíduos contaminem tudo: solo, água e demais habitantes. Casos de
pequenos ferimentos por desastre e brigas são comuns. A desflorestação regional e
a falta de águas paradas nas redondezas de Zororô não permitem surtos endêmicos
de malária.

Porto Mendes. Este magnífico porto é o ponto terminal da navegação do Baixo
Paraná brasileiro, que para os argentinos e paraguaios é o Alto Paraná Médio.
Porto Mendes é uma importante dependência da empresa Mate-Laranjeira, que é,
sem dúvida alguma, a mais importante empresa industrial da região ocidental do
estado de Paraná. É por esse porto que sai toda a erva-mate adquirida pela empre-
sa em vastíssima extensão de Mato Grosso. A barranca do rio Paraná nesse porto é
elevadíssima; mesmo na época em que lá estivemos, com o rio bastante crescido,
a diferença de nível tomada por nós com um altímetro Casella foi de 6,5 metros.13

Em Porto Mendes possui a empresa um palacete em estilo muito formoso,
construído de pedra e cal, no topo da barranca do rio; é utilizado para a residência
dos empregados superiores da companhia e administração do porto. É gerente do
porto o Sr. Antônio Arias, jovem paraguaio natural de Vila Rica, e por isso diz
guareño. Porto Mendes, situado num grande descampado a cerca de 200 metros de
altitude, é já um povoado com mais de trinta habitações. Os trabalhadores desse
porto são também na sua maioria paraguaios e correntinos, mas só falam o guarani.

Habitam lá mais de cem pessoas, das quais algumas sofriam de impaludismo;
forneci medicamento às que nos procuraram.

A existência de casos de malária corre lá por conta da constante permuta de
trabalhadores com o reduto de Mojoli. Porto Mendes pela sua situação e ausência
de águas paradas, de matas próximas etc. e, sobretudo, pela ausência quase com-
pleta de mosquitos e de doentes, não apresenta condições próprias aos surtos epi-
dêmicos de impaludismo.

Os vários doentes que lá aparecem são imediatamente enviados para o hospi-
tal de Mojoli. No dia que falhamos em Porto Mendes14 deu-se um desastre no
funicular. Dois peões ficaram feridos, sofrendo um deles fraturas de perna e braço.
O administrador do porto preparou imediatamente um trem de socorro e enviou
ambos para o hospital de Mojoli.

Porto Artaza. É o ponto de embarque do mate e de outros produtos de exporta-
ção da empresa Julio Allica. Esse porto fica na barranca do Paraná, um quilômetro
abaixo de Porto Mendes. Possui também um funicular, e atualmente estão constru-
indo no alto da barranca um grande prédio para armazém do porto. Em frente, no
alto, acha-se o escritório e a administração dessa importante empresa agrícola e
industrial. No pátio onde se acham o escritório e alguns pavilhões residenciais, a

13 No original consta 65 metros. [N.E.]
14 Regionalismo que significa pernoitar, demorar-se em algum lugar durante uma viagem.
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altitude é de 180 metros; no dia que lá estivemos a temperatura atingiu 30oC.
Informaram-nos que a temperatura mais baixa lá registrada foi 3oC.

A empresa Juli Allica está situada num magnífico planalto e tem cerca de
trinta casas, algumas das quais bem boas; possui ao todo 1.100 trabalhadores em
diversos pontos. Na sede da empresa residem trezentas pessoas, das quais muitos
argentinos e menor número de paraguaios. O Sr. Allica, que também é argentino,
aparenta ter 60 anos; é um homem forte, enérgico e trabalhador, e dizem-no de um
caráter impoluto. Foi um dos primeiros povoadores daquela magnífica região bra-
sileira, onde reside há 11 anos, tendo sido ele quem obteve das empresas argenti-
nas as linhas de navegação existentes entre Porto Mendes e Posadas.

Além das importantes oficinas, possui lá o Sr. Julio Allica boa residência e um
parque com muitos animais e aves domesticados. Nesse núcleo agrícola há mais
moralidade que em Mojoli. Diz o Sr. Allica que a higiene é a religião do lugar, e
por isso quase não há doença; mesmo a malária é lá muito rara. De disenteria
“com sangue” e “sem sangue”, informou-nos o Sr. Allica, aparecem alguns casos de
ano em ano, ou de dois em dois anos, sob forma endêmica. Visitamos o serviço
de catação de água para uso doméstico, cujo líquido é excelente. De uma fonte de
rocha á catada a água cristalina, fresca e pura, e levada, por meio de bomba a
vapor, a um reservatório de 1.500 litros, donde é distribuída a toda a população. O
Sr. Allica tem um excelente automóvel Hispano-Suiza, para percorrer as suas vas-
tas terras cultivadas e ervais; tem lanchas automóveis para o serviço do porto e
outros recursos modernos de conforto e progresso industrial.

Bela Vista. Bela Vista é um lindo porto paranaense, poucas léguas acima da
cidade de Iguaçu. É a sede da empresa industrial do argentino Sr. Hygino Alegre.
Essa empresa extrai e exporta grande quantidade de madeiras de construção e
desenvolve a agricultura.

Dada a magnífica situação desse pequeno bairro, o seu estado sanitário é inve-
jável.

Cidade de Iguaçu. A lei paranaense no 1.658, de 3 de março de 1917, elevou
esse município à categoria de comarca, por conveniência da justiça, por estar
muito distante da cidade de Guarapuava, a cujo município pertencia, tendo sido
instalada a 15 de julho do ano passado.

A população de todo o município de Iguaçu pode ser calculada em 8 mil habi-
tantes, pois Mojoli e os demais bairros, situados abaixo deste, pertencem todos a
esta comarca. A cidade é pequena e bastante atrasada. De melhoramentos moder-
nos tem apenas o telégrafo, que é federal, a iluminação elétrica, que é municipal,
e uma serraria, movida a vapor, no perímetro urbano. Há um pequeno hotel.

A cidade não tem água encanada, nem esgoto. Quanto ao serviço de águas,
ela está mais atrasada que Porto Mojoli, Porto Tibiriçá etc.

A população de Iguaçu faz uso de água de cisternas e de um arroio que passa
pelos arredores da vila. As latrinas são fossas perdidas e só existem nalgumas casas
melhores, habitadas por gente que veio de fora. Já vimos que o clima de Iguaçu é
temperado, com verão quente.

Estado sanitário. Notamos com prazer que o estado sanitário da zona compre-
endida entre Porto Mendes e a cidade de Iguaçu é excelente. Basta dizer que a
malária é hoje rara nessa região, e isso se explica pelo fato de serem bastante
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elevadas as barrancas do rio Paraná, desde o Porto São João até a foz do rio Iguaçu,
não permitindo que as águas transbordem e formem alagadiços. Doutro lado, as
florestas vizinhas vão sendo derrubadas pela necessidade de expansão da cidade,
cultura da terra e extração de madeiras.

A ausência de alagadiço e de brejos está confirmada pela pequena quantidade
de mosquitos lá encontrada, comparada com a de outras regiões por nós percorri-
das. Podemos afirmar que, desde a cidade de Bauru até a cidade de Iguaçu, foi
nesta última e mesmo junto aos Saltos de Santa Maria que menos sofremos pica-
das de mosquitos. Durante os 12 dias que nos demoramos em Iguaçu em pleno
verão, eram bem raros os culicídeos.

Moléstias. Houve em Iguaçu, em 1905 e 1906, uma grande epidemia de impa-
ludismo, e depois dessa apareceram apenas casos esporádicos. O escritor paranaense
Silveira Neto assim narra os horrores dessa epidemia no seu livro Do Guaíra aos
Saltos do Iguaçu, páginas 65 e 66:

Passada a fúria das águas (a enchente elevara o nível do rio a 40 metros acima do
normal), baixou o rio ao seu nível habitual, sobreveio então a febre palustre com
intensidade superior à de outros anos; pela primeira vez eu e toda a minha família
adoecemos naquele retiro selvático e antes magnificamente sadio, vítimas de violenta
infecção palustre, não mortal, mas de abater em dois dias todas as energias físicas e
morais de uma pessoa, cadaverizando-a. A infusão quente da casca de limão, que
há em abundância no lugar, e um medicamento italiano, esanopheles, para a malária,
importado de Posadas, eram com o quinino em doses maciças o salvatério da
população.

Durante a nossa estadia em Iguaçu, tendo aberto consultório para o tratamento
gratuito de todos os doentes de moléstias infecciosas e parasitárias que apareces-
sem, entre os muitos que tratamos não tivemos nenhum de impaludismo agudo.
Não vimos nenhum caso de úlcera, nem leishmaniose, nem úlcera fagedênica.
Registramos, porém, dois casos de lepra tuberculosa em uma família de leprosos,
havendo outras ausentes. Das moléstias infecciosas predominava a sífilis. Tivemos
também alguns casos de verminoses, de blenorragia, de conjuntivite purulenta, e
um caso de infecção tífica. A ancilostomíase existe com certa freqüência em
Iguaçu; não apresenta, porém, os caracteres de intensidade e gravidade que obser-
vamos no litoral paranaense. Durante as nossas viagens de inspeção médica pelo
interior do Paraná, sempre que nos demoramos em um lugar qualquer, vila ou
cidade, temos feito estatística das verminoses, baseada nos exames coprológicos,
e sobretudo nas escolas, onde se encontram doentes de todas as classes sociais e
habitando pontos diversos da mesma zona. Na cidade de Iguaçu não pudemos
fazer essa estatística entre os meninos, por motivo de estarem ainda fechadas as
duas escolas públicas. Iguaçu não tem médico, nem farmácia. Os doentes recor-
rem a curandeiros. Muitos deles vão tratar-se com o Dr. Moisés Bertoni, no porto do
mesmo nome, no Paraguai. O Sr. Bertoni também não é profissional, pois o título
que possui é de agrônomo e não de médico; foi durante muito tempo professor de
agronomia em Assunción. Os doentes mais ricos vão procurar recursos em Posa-
das, onde clinicam muitos médicos e existe um hospital municipal. Quanto a
medicamentos, não há em Iguaçu o menor recurso, e quem adoecer lá, gravemente,
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morrerá à míngua. As nossas receitas eram enviadas para Posadas e aviadas em
um grande estabelecimento farmacêutico de brasileiros.

4. Paraguai, Argentina e Uruguai

República do Paraguai
Tendo percorrido alguns lugares desta república vizinha e obtido algumas infor-

mações interessantes sobre a patologia regional, resolvemos intercalá-las aqui como
subsídio científico de certa valia.

Visitamos Assunción, San Bernardino, Encarnación e Puerto Bertoni. As diver-
sas observações e informações obtidas nesses lugares, com referência à medicina,
incluiremos no capítulo Estado Sanitário do Paraguai.
Assunción

Esta cidade é bem situada e tem belo porto no rio Paraguai. Altitude 100 metros
acima do nível do mar. A capital paraguaia tem mais de 100 mil habitantes e nela
clinicam quarenta médicos, entre os quais alguns estrangeiros. Como cidade, ofe-
rece certo conforto e algumas distrações. Vê-se que as melhores construções são
antigas e, entre elas, algumas maltratadas e outras de grande beleza. O calça-
mento da cidade é muito antigo, irregular e incômodo ao trânsito, a pé ou de
carruagem. Felizmente existem algumas linhas de bondes elétricos, percorrendo
os principais pontos da capital. A iluminação é elétrica. Sobre a cidade vêem-se
centenas de cata-ventos, destinados à tração de água de poços. Não há água
encanada. Para beber, a população usa água das chuvas. A cidade está desprovida
de telefone desde a última revolução. Existem lá algumas praças e belos jardins
públicos.

Hospedamo-nos no Hotel Hispano-Americano, onde havia Stegomyia em abun-
dância. Assunción possui um Ginásio Nacional, uma Escola Normal, uma Escola
de Comércio e uma Universidade, cuja Faculdade de Medicina está fechada há 9
anos, por falta de alunos, dizem. Muito dos médicos de Assunción estudaram e se
diplomaram em Buenos Aires, e alguns na Europa. Todos os médicos que lá conhe-
cemos são jovens e bastante ilustrados, causando-nos muito boa impressão.

Na conferência que tivemos com o Sr. Manoel Franco, presidente da Repúbli-
ca, ele disse-nos que vai reabrir a Faculdade de Medicina, talvez ainda em 1918,
e entregar a sua direção ao Dr. L. E. Migone, em quem o seu governo muito confia
e de cujo saber e patriotismo muito espera. Os médicos paraguaios têm a sua
Sociedade, onde discutem os vários problemas científicos que se relacionam com
a medicina, e alguns deles têm importantes trabalhos sobre patologia regional,
publicados em jornais europeus.

Higiene. É diretor-geral da higiene pública o Dr. Andrés Barbero, que nos infor-
mou sobre diversos e importantes problemas de Saúde Pública no seu país. Disse-
nos que a sua repartição carece de uma reforma geral e ampliação das diversas
seções. Informou-nos que está muito preocupado com a profilaxia rural, tendo
enviado, há poucos meses, uma comissão médica para fazer estudos sobre o esta-
do sanitário do norte do país, e mostrou-nos o relatório que lhe foi apresentado pelo
chefe dessa comissão, o Dr. Migone. Brevemente outras comissões partirão para
outras regiões do Paraguai, incumbidas do mesmo serviço. O Dr. Barbero, que já
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tem na Assistência Pública de Assunción o serviço especial de assistência aos
bubaticos (doentes de leishmaniose), espera poder dentro em breve ampliar esse
serviço, fundando outros postos nas regiões mais infestadas pelo mal. O Sr. presi-
dente da República mostrou-se também muito interessado por esse problema, ca-
pital para o Paraguai, e deseja, além da assistência aos leishmanióticos, iniciar
campanha contra a malária e ancilostomíase. Enfim, a situação atual do Paraguai
indica o ressurgimento nacional e o início de uma nova era de atividade e traba-
lho eficiente e patriótico.

Hospitais etc. Assunción possui os seguintes recursos de assistência pública: o
Hospital Nacional, que é o maior e mais importante, o Hospital Militar, a Materni-
dade, a Assistência Pública, a “Casa de Aislamiento”, onde são isolados alguns
leprosos, e o Instituto Bacteriológico, que já vai prestando bons serviços, graças à
competência e atividade do seu diretor, Dr. Migone. Assunción conta também
alguns pequenos sanatórios particulares.

Estado Sanitário. Doença de Chagas. Pelas modernas observações e estudos
vai-se verificando, dia a dia, a maior disseminação, no continente sul-americano,
da doença de Chagas, pelo seu descobridor denominada tripanossomíase america-
na. No Paraguai há, estamos informados, grandes focos de doentes, apresentando
o cortejo já clássico dos sintomas que caracterizam entre nós a doença de Chagas.
Doutro lado verificamos, no Instituto Bacteriológico de Assunción, o Dr. Migone e
toda a Comissão Médica Brasileira, barbeiros paraguaios da espécie Triatoma
megista Burm, muito infectados com o Trypanosoma cruzi, que é o germe causa-
dor da mais terrível das doenças que assolam o vasto interior do nosso país. Segun-
do nos informou o Dr. Migone, há no Paraguai inúmeros focos conhecidos de
Triatoma megista. Nas proximidades de San Bernardino, onde estivemos junto à
Serra de Canguaçu, abundam esses reduviídeos hematófagos. Paraguaios com bócio,
adultos e crianças, encontramos e examinamos diversos em Porto Mojoli, colônia
paraguaia estabelecida na parte ocidental do estado do Paraná.

No longo percurso que fizemos no Paraguai, por caminho de ferro, vimos por
toda parte habitações com paredes de barro e cobertura de capim, as quais são o
eterno viveiro desses terríveis vetores de males multímodos, indo desde o infantilismo
até a paralisia idiótica e a loucura.

Impaludismo. Nos arredores de Assunción existem focos de malária em franca
atividade, e o mal está espalhado por quase todo o país. O Paraguai apresenta as
mais propícias condições ao desenvolvimento do impaludismo; devem existir fo-
cos de terçã maligna causando enormes danos, e regiões onde o mal, dada a
temperatura sempre elevada e a presença de mosquitos e doentes, perdura todo o
ano, como acontece também na zona tropical do nosso país.

Ancilostomíase. Esta doença e a poli-helmintíase são endêmicas em todo o país,
numa porcentagem variando entre 70 e 85 por cento, cálculo e informação do Dr.
Ricardo Odriosola. Os maiores focos dessas verminoses acham-se na zona central e
ao leste do Paraguai. Bem considerado, todo o Paraguai, em razão do calor e da
umidade constante, da pouca altitude, e das zonas alagadiças, é eminentemente
próprio ao desenvolvimento máximo de ancilostomíase. Se esse mal debilita e inu-
tiliza os nossos patrícios de vastas zonas e de toda a imensa costa brasileira, não
existe, contudo, nas zonas de grandes alturas e nos campos do sul do nosso país.



    485VIAGENS POR TERRAS DE BICHOS E HOMENS

Outras doenças
Disenteria. Tanto a disenteria amébica como a disenteria bacilar são comuns

em Assunción. Em 1900 houve em toda a República uma grande epidemia de
disenteria e de sarampão.

Peste. Parece não haver no Paraguai focos revivescentes de peste bubônica,
tomando-se em conta a ausência de casos há muito tempo. Ainda se discute hoje
em Assunción e em Buenos Aires a procedência da peste. P. L. Simond diz ter
arrebentado a epidemia de peste na cidade do Porto em 1899, e, logo em seguida
foi verificada, no mesmo ano, no Brasil (Rio, Santos e São Paulo), na Argentina
(em Buenos Aires) e no Paraguai (Assunción).

Dermatologia: leishmaniose tegumentar. Quanto à freqüência e disseminação
da leishmaniose, o Paraguai está nas condições do Brasil, da Bolívia, da Argenti-
na, do Peru etc., se não for o foco mais intenso de toda a América do Sul, como
parece, à vista das informações do ilustre Dr. L. E. Migone, publicadas no Bull. de
la Soc. de Path. Exot. (Tomo VI, 1913, p.210):

Nous avons observé cette maladie parmi nos nationaux et les étrangers, hommes
ou femmes, vieillards et enfants au sein.

Il y a des annés et des endroits où la maladie se fait sentir terriblement: Sur 100
ouvriers qui entrent dans ler forêts, deux mois après, il en sort 70 à 80 malades à la
fois, avec une ou deux plaies, avec 10 ou 12, avec 30 ou 40, chez quelques-uns,
réparties sur des différentes parties du corps, ce qui oblige à suspendre les travaux.

Não sabemos por que razão o Dr. Migone considera a leishmaniose uma do-
ença importada, por contaminações sucessivas, dos estados brasileiros, limítrofes
com o Paraguai (op. cit., p.210), se ela está mais espalhada no seu país que no
nosso e se ela existe também na Bolívia e na Argentina, países também limítrofes
com aquela República. Dos nossos estados limítrofes com o seu país, só Mato
Grosso poderia ter-lhe fornecido casos do mal, pois o estado do Paraná não pos-
sui focos de leishmaniose na zona limítrofe com o Paraguai. Nós, que percorre-
mos todo esse estado meridional em viagens de estudos, encontramos apenas
meia dúzia de casos dessa dermatose na zona subtropical do norte, em dois
municípios da fronteira com São Paulo, estado onde existe, de há muito tempo
verificada, essa doença. Por que o Dr. Migone não incrimina a Argentina ou a
Bolívia como exportadores do mal? O Paraguai, um pequeno país comprimido
entre as três grandes Repúblicas nas quais têm sido encontrados focos do mesmo
mal, oferecendo condições mesológicas idênticas, por que não havia de possuir,
desde eras remotas, focos de leishmaniose? A nossa patologia é a mesma, cada
vez melhor se verifica, que a da Argentina, da Bolívia e do Paraguai, portanto
não temos que nos queixar dos vizinhos.

Quando visitamos o Hospital Nacional de Assunción, vimos lá seis ou mais
casos de leishmaniose em homens, uns com lesões cutâneas, outros sem lesões da
pele e das mucosas. Esses casos eram perfeitamente iguais aos que temos visto na
Clínica Dermatológica do Rio.

O Dr. Arriola Moreno, chefe da clínica de homens desse hospital, informou-nos
que, de 1916 a fevereiro de 1918, passaram pelas clínicas do Hospital Nacional
140 casos de leishmaniose e que foram todos tratados com injeções intravenosas
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de tártaro emético ou de protosan. Acrescenta o Dr. Moreno que na sua clínica
tem observado ser o protosan mais eficaz que o emético na cura da leishmaniose.

O Dr. Ricardo Odriosola, que nos acompanhou na visita aos hospitais, infor-
mou-nos que, na sala de consulta externa da Assistência Pública de Assunción, há
um consultório especial para o tratamento da leishmaniose onde se injetam diaria-
mente de vinte a quarenta doentes. A cura é feita com injeções de tártaro e de
protosan, acentuando ele a maior eficácia deste último medicamento, opinião
expressa pelo Dr. Moreno. O Dr. Odriosola curou há pouco tempo, com injeções
de protosan, oito crianças atacadas de leishmaniose. Aplicava 3 centímetros cúbi-
cos de protosan em dias alternados, sempre com resultado magnífico. O uso de
protosan no Paraguai está muito espalhado. De tártaro emético usam-se soluções
preparadas no Instituto Bacteriológico de Assunción.

Lepra. Ainda com o Dr. R. Odriosola fomos visitar o Hospital de Isolamento,
onde examinamos dez leprosos, todos de nacionalidade paraguaia. Eram todos
casos de lepra muito adiantada, e deles, oito da forma tuberculosa e dois de forma
nervosa. O isolamento desses morféticos é incompleto, porque eles saem quando
querem, sobretudo à noite, e alguns deles têm amantes nos arredores do hospital.
Essa chamada “Casa de Aislamiento” consta de um quarteirão de terreno, fechado
com cerca de arame farpado, contendo dois ranchos velhos e imundos, onde vi-
vem os desgraçados leprosos, um pavilhão quase novo ou reformado onde são
isolados os doentes atacados de outras moléstias infecto-contagiosas e uma casa,
junto ao portão, onde residem o administrador e o enfermeiro do hospital. Entre os
leprosos havia um sofrendo das faculdades mentais, que nos quis agredir. Pelas
ruas de Assunción encontramos vários leprosos, e, referindo esse fato ao Dr. Migone,
ele nos respondeu que pelo número de leprosos e de cães que perambulam pelas
ruas de Assunción, essa capital se parece com Constantinopla.

Disse-nos o Dr. Odriosola que todo o Paraguai está contaminado pela lepra,
sobretudo na parte leste da capital e em Luque, a três léguas de Assunción. Os
doutores Odriosola, Zanotti, Cavazzoni e outros colegas têm nos arredores de
Assunción um local onde isolam, por conta própria, alguns leprosos, para experi-
ências terapêuticas. Ultimamente eles têm empregado o protosan e dizem que
com resultados animadores. Experiências análogas já tínhamos realizado com o
protosan e outros medicamentos, preparados pelo Dr. A. Machado, no Hospital dos
Lázaros desta capital, sem resultado satisfatório algum.

No Paraguai nada se tem feito até hoje com referência à profilaxia da lepra. Lá
nos informaram que a Argentina vai fundar uma colônia para leprosos numa ilha
do rio Paraná, situada defronte de Posadas e chamada “Isla Jacyretá” (Jacyretá
significa em guarani País da Lua). Informaram-nos também que os principais focos
de lepra da Argentina se acham em Formosa, no Chaco, nas Missões e na Provín-
cia de Corrientes.

Granuloma venéreo. Em 1917 estiveram no Hospital Nacional, em tratamento,
diversos doentes desta dermatose. Foi feito o tratamento com emético, mas como
os médicos acharam muito lenta a cura, fizeram a exérese e a termocauterização
das lesões. Fizemos ver aos nossos colegas paraguaios que se pode obter cura
radical do granuloma simplesmente com tártaro emético, porém seguindo um tra-
tamento descontínuo e intensivo. Mostramos um exemplar da nossa monografia
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sobre granuloma, dando o resultado da cura de dezenas de casos dessa rebelde
doença.

No Hospital Nacional havia dois casos típicos de granuloma venéreo e um
suspeito. Os dois primeiros já tinham sofrido diversas extirpações e
termocauterizações; como, porém, ainda não havia sido feito o diagnóstico
bacterioscópico do granuloma, no Paraguai, fizemos nesses três doentes uma pe-
quena curetagem das lesões e, com o material obtido, fizemos esfregaços, que
coramos pelo Giemsa. O material era péssimo. Com muito custo encontramos o
Calymmatobacterium apenas num esfregaço, de um dos doentes com lesões mais
recentes e menos tratadas.

Bouba. De Framboesia tropica (que parece ser uma doença rara no Paraguai ou
talvez ainda não bem identificada) só se conhece um caso em Assunción, e esse
mesmo sem diagnóstico bacterioscópico. É provável que a bouba seja lá confundi-
da com a sífilis, como se dá no interior do Brasil, e curada pelos mesmos métodos.
Não deixou de nos impressionar, contudo, o fato de o Dr. Migone, no seu citado
trabalho sobre leishmaniose (p.211 do Tomo VI do Bull. de la Soc. de Pathol.
Exotique), confundir a nossa bouba com a do Paraguai, que é a leishmaniose,
citando trabalhos referentes à framboesia tropica como se fossem de caso e histó-
ria da leishmaniose americana. Impressiona também o fato de o mesmo colega
curar casos recentes de leishmaniose com iodureto de potássio e arsênico (op. cit.,
p.218).

Não haveria entre os seus inúmeros casos de leishmaniose alguns da bouba
verdadeira, a Framboesia tropica?

A blastomicose também não é conhecida no Paraguai, mas dizem existir a
esporotricose.

Sífilis e blenorragia. A lues é uma das doenças mais disseminadas no Paraguai
e sobretudo por causa da intensa prostituição clandestina. Um médico alemão,
clínico em Assunción, diz em seus trabalhos que 90 por cento da população da
capital paraguaia sofre do mal-de-são-jó (?).15 O Dr. Jovino Mernes, diretor do
Hospital Nacional e encarregado da Seção de Ginecologia, informou-nos que é
muito comum aparecerem no seu serviço meninas de 12 e 13 anos já defloradas
e sofrendo de moléstias venéreas, predominando entre elas a sífilis. Também não é
raro irem à consulta meninas de 9 e 10 anos, também defloradas e com blenorragia.
Eis aí um quadro bem triste da situação atual do povo paraguaio (e de muitos
outros povos), para a qual a transformação social radical seria o único remédio.

Quando voltamos à Repartição de Higiene, o seu diretor, Dr. Andrés Barbero,
teve a boa vontade de nos mostrar o relatório e plantas a ele apresentados pelo Dr.
Migone, e referentes à sua última viagem de inspeção médica pelo norte do país.
O Dr. Migone com os seus auxiliares demoraram-se cerca de um mês no municí-
pio de São Pedro do Norte, onde examinaram e trataram mais de 1.300 doentes.
Chamou-nos especial atenção, no relatório do Dr. Migone, datado de dezembro de
1917, o elevado número de casos de leishmaniose observados no norte do Paraguai.

15 Seguimos o Dicionário Eletrônico Houaiss (versão 1.0, dez. 2001) na grafia desta expressão que é o
mesmo que sífilis. No original, constam “mal de Job” e a interrogação do autor do relatório. [N.E.]
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Em primeiro lugar vinha a ancilostomíase, depois a leishmaniose, com quatro-
centos e tantos casos e, em seguida, o impaludismo, com 38 casos. Em todo o
Paraguai chamam “bubaticos” esses doentes de úlcera. Não haveria entre essas
centenas de casos, identificados como leishmaniose ou “buba”, alguns casos da
bouba verdadeira, a Framboesia tropica?

Epizootias. De todas as epizootias que grassam no Paraguai, a mais dissemina-
da, e que maiores prejuízos causa, é o mal-de-cadeiras, doença que devasta os
animais cavalares e muares; é produzida pelo Trypanosoma equinum Voges. Pelos
trabalhos de Elmassian e Migone no Paraguai, e de Lutz e Chagas no Brasil, ficou
provado ser a capivara, Hydrochoerus capibara Erxl., o depositário desse vírus.
Quanto ao transmissor da moléstia, ainda são falhas as observações, e os autores
não estão de acordo entre si nesse ponto.

Sirovi e Lecler acusam como transmissor do Trypanosoma equinum o Stomoxys
calcitrans Geoffroy. Não obstante Lignières ter encontrado tripanossomas vivos no
intestino desse inseto hematófago, não o aceita como transmissor do mal de cadei-
ras por motivos razoáveis que expende; Lutz incrimina principalmente o Tabanus
importunus Wied. e o T. trilineatus Latr.; Astrogildo Machado teve oportunidade
de encontrar em Mato Grosso o tripanossoma vivo no conteúdo intestinal do Tabanus
importunus.

Arthur Neiva acredita, baseado nas suas observações pessoais, na transmissão
dessa doença por mutucas do gênero Chrysops Meigen.

No Paraguai, estivemos numa zona (rio Salado [Salgado], município de San
Bernardino), grande foco de mal-de-cadeiras. Fizemos essa excursão (toda a Co-
missão) em companhia do Dr. L. E. Migone. Esse ilustre colega admite a transmis-
são do mal-de-cadeiras por tabanídeos, embora não saiba até hoje, não obstante
não se ter descurado do assunto, qual a espécie transmissora. A região que visita-
mos é riquíssima em espécies várias de tabanídeos. As verificações do Dr. Migone
sobre a mortandade de capivaras no seu país e a presença do tripanossoma nesses
animais são bem interessantes, e coincidem com o aparecimento de muitos casos
nos animais cavalares e muares. Quanto à terapêutica, o Dr. Migone tem empre-
gado, em certo número de casos, o protosan, sem lograr a cura de nenhum animal.
Ultimamente esteve tratando oito animais atacados de mal-de-cadeiras com inje-
ções de protosan, e diz terem morrido todos.

Nota: o governo do Paraguai teve a bondade de abrir um crédito especial que
seria adicionado a uma verba, criada pela Companhia Industrial Paraguaia, para a
Comissão Médica Brasileira se demorar no interior do país, fazendo estudos diver-
sos sobre doenças e, sobretudo, visando resolver a intricada questão da transmis-
são da leishmaniose e do mal-de-cadeiras. O senhor ministro do exterior, Dr. Euzebio
Ayala, telegrafou ao diretor do Instituto Oswaldo Cruz pedindo permissão para
permanecermos mais um mês naquele país. Como, porém, dez dias depois não
tivesse chegado nenhuma resposta, o Dr. Lutz resolveu pelo nosso regresso imedi-
ato, logo que voltamos de San Bernardino. A 6 de março embarcamos em Assunción
no vapor “Brusellas”, da Companhia Mihanovich, com destino a Buenos Aires, de
onde embarcamos para o Brasil.

Na véspera do nosso embarque em Assunción, a classe médica paraguaia teve
a gentileza de nos banquetear e oferecer como lembrança, ao Dr. Lutz, um artístico
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pergaminho, assinalando a sua passagem pelo Paraguai. Ofereceu-nos o banque-
te, em nome da Sociedade de Medicina, o Sr. Ricardo Odriosola, e entregou o
pergaminho ao Dr. Lutz o senhor vice-presidente da República paraguaia, nosso
colega Dr. Montero. Foi então que tivemos a ocasião de conhecer os magníficos
elementos que constituem a classe médica paraguaia, a simpatia com que se
manifestam com relação ao Brasil e a tudo que é nosso, e o desejo que eles têm da
nossa aproximação. Sabemos corresponder a sua simpatia, hipotecando-lhes a nossa
solidariedade intelectual.

República Argentina
Buenos Aires
Durante a nossa viagem pelo rio Paraná, ficamos conhecendo importantes ci-

dades argentinas tais como Posadas, Corrientes, Paraná, Diamante e Rosario. De
todas essas só na primeira nos demoramos; visitamos os hospitais e obtivemos
informações sobre o estado sanitário.

Em todo esse percurso é enorme a quantidade de mosquitos que atacam o
homem. No vapor em que viajamos de Assunción a Buenos Aires, havia Stegomyia
calopus e Culex fatigans em grande abundância. Em Buenos Aires e em La Plata
também encontramos Stegomyia. Na capital argentina capturamos Stegomyia no
próprio Savoy Hotel, onde nos hospedamos.

Em Buenos Aires demoramo-nos uma semana, cujos dias foram muito bem apro-
veitados nas visitas que fizemos ao Instituto Bacteriológico, à Faculdade de Medi-
cina, aos Hospitais, museus e jardins. Todo médico brasileiro sabe que a Faculda-
de de Medicina e os hospitais de Buenos Aires são muito superiores aos nossos.
Descrever esses estabelecimentos é supérfluo porque outros colegas patrícios já o
fizeram e com especial minúcia. Basta assinalarmos o fato, que nos impressionou
deveras, da boa organização hospitalar portenha, onde a obra de assistência aos
que sofrem é uma realidade confortadora e onde cada importante colônia euro-
péia tem também o seu hospital e a sua assistência médica bem organizada. As
colônias espanhola, francesa, inglesa etc. possuem em Buenos Aires excelentes
hospitais, que prestam serviços de alta monta aos seus patrícios menos abastados.
A organização dos sanatórios particulares de Buenos Aires é também invejável.

Da Faculdade de Medicina impressionou-nos muito favoravelmente tudo quanto
ela tem de bom e nós não possuímos, nem em rudimentos, como o Museu de
Anatomia Patológica, o Museu de Ginecologia, a Seção de Fisiologia Experimen-
tal, o Instituto de Botânica e Farmacologia com magnífico herbário e as suas
clínicas oficiais muito bem instaladas. O Instituto Bacteriológico, sob a sábia dire-
ção do professor R. Kraus, está também magnificamente instalado com todas as
suas seções funcionando; já vai prestando inestimáveis serviços a poderosa Repú-
blica vizinha. Quanto ao estado sanitário, nos limitaremos a dar uma ligeira notí-
cia de alguns fatos, observados nos hospitais, que nos interessam mais de perto.
Com o professor Kraus visitamos o Hospital de Muniz, que fica próximo ao Institu-
to Bacteriológico e é destinado ao isolamento dos doentes de moléstias
infectocontagiosas. Escusado dizer que é muito bem instalado e suficientemente
amplo. Em março deste ano havia, nesse hospital, uma enfermaria com dezenas
de doentes de febre tifóide, todos eles tratados com electrargol, e outra grande
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enfermaria com dezenas de doentes de carbúnculo hemático. Estes estavam sendo
tratados na sua maioria com soro normal bovino.

Pela estatística que o professor Kraus nos mostrou, e pela melhora de muitos
doentes que vimos, o seu método de cura vai dando bons resultados. Somente os
casos de carbúnculo interno com lesões intestinais têm sido fatais. De regresso ao
Brasil, soubemos da alta eficácia da nova vacina anti-carbunculosa, denominada
“Manguinhos”, recente descoberta de Godoy e Machado, já privilegiada pelo
Ministério da Agricultura, a qual imuniza qualquer animal (cavalo, boi, carneiro
ou cabra) com uma injeção apenas de 0,5 centímetro cúbico. Sugerimos então a
esses sábios colegas que dosassem a sua vacina, para ser empregada como
imunizadora dos homens encarregados de lidar com animais. Também no Rio Gran-
de do Sul já apareceram alguns casos do carbúnculo hemático no homem, e assim
a nova descoberta viria beneficiar aos nossos patrícios do sul e também aos nossos
vizinhos das Repúblicas Platinas. No Hospital Muniz não havia, quando lá estive-
mos, nenhum caso de peste bubônica; entretanto, não é raro o aparecimento de
casos esporádicos desse mal; segundo o professor Kraus, desde que foi importado
em 1899, nunca mais deixou Buenos Aires. Numa segunda visita que fizemos ao
Hospital Muniz, assistimos no necrotério desse estabelecimento a duas necropsias,
uma de carbúnculo hemático com ulcerações nos intestinos e outra de febre tifóide
com perfuração intestinal. Interessantes eram as lesões cutâneas e mucosas do
caso de carbúnculo bacteridiano.

Terminadas as necropsias, fomos com o professor Kraus, o Dr. José Penna, dire-
tor do referido hospital, e o professor Baldomenro Sommer (que faleceu dois meses
depois, em plena atividade e fortaleza), visitar a seção de isolamentos dos lepro-
sos. Num belo e bem disposto pavilhão separado, encontramos vinte e tantos le-
prosos, na sua maioria de lepra tuberculosa, todos bem vestidos, alegres e conten-
tes. Entre eles havia alguns que se achavam isolados há mais de vinte anos. Eis aí
a hospitalização confortável e mesmo luxuosa de 25 leprosos, naturalmente cus-
tando ao governo anualmente uma quantia que seria suficiente para o isolamento
de cem leprosos em colônia agrícola. Interpelamos então o falecido professor
Sommer sobre a profilaxia da lepra pelo processo modernamente aconselhado de
isolamento em colônias agrícolas e agro-industriais. Ele informou-nos que o gover-
no argentino encarregara o professor Cabred de fundar e dirigir uma grande colô-
nia de leprosos nessas condições, cuja sede será a província de Corrientes, região
evidentemente mais contaminada pelo mal. Disse-nos o pranteado Dr. Sommer
que esse primeiro leprosário terá capacidade para quatrocentos ou quinhentos le-
prosos. Numa visita que fizemos posteriormente ao professor Aberastury, substituto
da cadeira de clínica dermato-sifiligráfica da Universidade de Buenos Aires, vol-
tamos a tratar da profilaxia da lepra; esse ilustre leprólogo informou-nos que o
problema ainda não está resolvido na Argentina, porque nenhuma província quer
possuir a “Lazarópolis”.

O Dr. Aberastury está perfeitamente de acordo conosco, no ponto de vista das
medidas a tomar contra a propagação sempre crescente da lepra, no sul da Amé-
rica. O professor Aberastury é de opinião que as Repúblicas do Prata, o Paraguai e
o Brasil deviam entabular negociações, no sentido de fundar-se um grande esta-
belecimento com colônias e hospitais, destinados não só ao isolamento de um grande
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número de leprosos, como também em condições de se poder nele realizar todos
os estudos que a ciência moderna reclama, visando esclarecer os difíceis proble-
mas da transmissão e cura da lepra. Os professores Sommer e Aberastury acredi-
tam na transmissão da lepra pelos mosquitos.

Na clínica dermatológica de Buenos Aires são, hoje em dia, muito comuns os
casos de granuloma venéreo e de leishmaniose. O diagnóstico completo da pri-
meira dessas dermatoses foi feito por nós, Dr. Roffo e eu, pela primeira vez na
Argentina em 1915. Mais tarde, o Dr. Roffo confirmou bacteriologicamente todas
as nossas pesquisas referentes ao Calymmatobacterium. De leishmaniose fomos
nós que vimos e diagnosticamos clinicamente o primeiro caso em Buenos Aires,
também em 1915; em 1916, os doutores A. Neiva e A. Barbará estudaram, no
interior da Argentina, inúmeros casos dos quais publicaram magnífica documenta-
ção. Em tão curto espaço de tempo esclareceram os dois problemas importantes
daquela região. É preciso fazer-se o mesmo agora com referência à doença de
Chagas, à blastomicose, à bouba etc.

Quanto ao resto, a dermatologia argentina se assemelha muito à dermatologia
européia. Na mesma clínica vimos um velho caso de psorospermose folicular ou
moléstia de Darier, que já conhecíamos desde 1915; está agora adiantadíssimo e
tem sido rebelde a todos os métodos de cura postos à prova.

República do Uruguai
Montevidéu
Na capital uruguaia só pudemos nos demorar um dia, porque a partida do vapor

estava marcada para o dia seguinte.
Aproveitamos esse dia único visitando hospitais, museus e trechos da cidade.

No Hospital Maciel visitamos a Clínica Dermatológica, uma Clínica Cirúrgica e o
Instituto de Radiologia, em cuja direção continua o provecto especialista, Dr. A.
Butler. Esse magnífico estabelecimento nos era conhecido desde 1915, e a sua
organização e progresso sempre nos impressionaram muito bem. Quem ler os rela-
tórios desse Instituto ficará entusiasmado com o grande número de curas de lesões
cancerosas, feitas nele com aplicações do rádio. Felizmente a nossa Faculdade de
Medicina vai possuir um Instituto de Radiologia com uma seção de Radioterapia,
moldado no de Montevidéu, graças aos patrióticos esforços do seu atual diretor e à
reconhecida boa vontade do governo em melhorar, quanto possível, o ensino mé-
dico no Brasil.

Com os doutores Lutz e Fonseca visitamos também a Seção Segura do
“Syphilicomio Nacional”, que também já conhecíamos e cuja organização e
magníficos resultados práticos interessam e entusiasmam qualquer pessoa de certa
cultura e de boas intenções. Graças aos esforços do Dr. Juan A. Rodriguez, o servi-
ço de Profilaxia da Sífilis no Uruguai foi ampliado consideravelmente nestes últi-
mos tempos, dando ótimos resultados. Eram esses dois magníficos estabelecimen-
tos que desejaríamos para o Rio de Janeiro. A fundação do primeiro já foi autoriza-
da pelo governo. Quanto ao segundo, não há por enquanto nenhuma esperança.
Solicitada a atenção da pessoa a quem competia resolver o problema da Profilaxia
da Sífilis nesta capital, a resposta foi que “é inoportuno o momento para tratar-se
disso”.
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No Uruguai os leprosos são isolados compulsoriamente e há poucos.
De leishmaniose têm sido verificados alguns casos, mas não parece ainda ser

feito diagnóstico protozoológico, segundo nos informou o Dr. Oscar d’Utra. De
granuloma venéreo têm aparecido também novos casos no “Syphilicomio Nacio-
nal”, na Clínica Ginecológica e no Hospital Militar. O câncer é um dos males
mais freqüentes no Uruguai; por isso e por outros motivos a sua patologia se asse-
melha muito à patologia européia.

5. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul obtivemos boas informações sobre o estado sanitário e

colhemos algum material nas cidades que visitamos.

Cidade do Rio Grande do Sul [Rio Grande]
Chegamos a esta cidade no dia 17 de março. No dia 19 os doutores Lutz e

Fonseca e o ajudante José Vasconcellos continuaram sua viagem no mesmo vapor,
com destino ao Rio de Janeiro.

Nós partimos para o interior do estado, a fim de visitar algumas cidades
riograndenses, indagar do seu estado sanitário e colher material de insetos para o
instituto. Quando regressamos de Porto Alegre, ficamos seis dias em Rio Grande. A
cidade oferecia um aspecto muito feio e desagradável, em razão das novas obras
de esgotos, iniciadas em diversos pontos e progredindo muito lentamente. Em
certas ruas o mau cheiro era quase insuportável. Por toda a parte havia águas
estagnadas. Também as obras do porto, com os seus aterros, produzem águas para-
das defronte ao novo porto, e, margeando a linha de bondes, crescia o matagal.

Por todos esses motivos, a quantidade de mosquitos era extraordinária, no porto
novo, na alfândega, onde estivemos fazendo captura deles, nos vapores atracados
no cais, nos bondes, sobretudo à tardinha, e por toda a cidade. A nossa colheita foi
grande, mas entre eles predominava o Culex albifasciatus. Encontramos também
muitas Stegomyia colopus. Na visita que fizemos à velha cidade de São Pedro do
Norte, que fica defronte à do Rio Grande, verificamos predominarem também
essas duas espécies de culicídeos. No porto novo, a empresa norte-americana de
frigoríficos Swift & C. fez construir um magnífico grupo de casas à prova de mos-
quitos, de que damos fotografias. Entre elas há uma grande, de dois pavimentos,
que é o hotel residencial dos seus empregados de categoria. É preciso, porém, que
todas as novas construções que se fizerem no Porto Novo e adjacências obedeçam
a essa sabia orientação. A cidade do Rio Grande, apesar de velha e mal cuidada,
é bastante movimentada, tem muito comércio, e a indústria é lá um ramo de
atividade sempre crescente.

Estado sanitário. Nos arredores da cidade do Rio Grande, sobretudo nas ilhas
próximas, o grande mal do povo é a ancilostomíase. De impaludismo, quase não
se fala; sabemos, entretanto, que aparecem às vezes casos esporádicos. O ex-
inspetor sanitário dessa cidade informou-nos que, há bem pouco tempo, a cidade
do Rio Grande foi foco de uma epidemia de varíola, cujo diagnóstico fora primeiro
contestado pela Repartição de Higiene de Porto Alegre, de onde enviaram um
médico para verificar, o qual confirmou o diagnóstico de varíola. No Hospital da
Santa Casa só encontramos dois doentes que nos interessaram; eram um preto com
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psoríase, e uma preta, natural de Minas Gerais, com lepra mutilante. Tratava-se de
uma doente internada nesse hospital há sete anos; entretanto, disseram-nos não
saberem o que ela tinha. Era um caso clássico de lepra mutilante. Os demais
doentes internados eram de medicina e cirurgia gerais.

Lepra. Quando desembarcamos no porto do Rio Grande, vimos no cais um
carregador leproso e depois, tendo encontrado na Santa Casa a mineira leprosa
acima referida (casos de nosso diagnóstico), fomos indagar dos colegas doutores
Marciano e Vicente Espindola sobre a freqüência dessa doença. Aqueles colegas
tinham, na ocasião, cinco doentes atacados de lepra, em tratamento nos seus
consultórios, sendo: dois italianos, um espanhol, um português e um mineiro. Quan-
do regressamos de Porto Alegre, examinamos dois desses leprosos no consultório
do Dr. Vicente Espindola. O primeiro era um português com 44 anos, residente no
Brasil há 23. Deixou parentes leprosos em Portugal e sofre de lepra tuberculosa, já
muito adiantada, há bastante tempo. Atualmente recebe três injeções de Collobiase
Chaulmoogra de Dausse, por semana.

O segundo, espanhol, tem 34 anos e deixou o seu país há trinta. Sofre de lepra
tuberculosa há vinte anos e pensa tê-la adquirido em Buenos Aires. Na capital
argentina tratou-se com o professor Aberastury, que lhe receitou óleo de chalmugra,
em gotas. Atualmente o Dr. Vicente está fazendo nele injeções de Collobiase
Chaulmoogra de Dausse.

Como se vê, em poucos dias, registramos sete casos de lepra na cidade do Rio
Grande, e parece ser muito maior o número deles, dada a grande quantidade de
operários de várias zonas do país e de várias nacionalidades que lá trabalham.
Quanto às úlceras epidêmicas, não tivemos nenhum indício.

Cidade de Bagé
Esta bela cidade riograndense está situada na campanha, a 7 léguas da frontei-

ra uruguaia, numa altitude de 160 metros. Na cidade e na Estância Santo Antônio,
propriedade do nosso amigo Sr. Henrique Barbosa Netto, passamos oito dias. A
cidade tem luz elétrica e agora estão iniciando as obras de abastecimento de água
e rede de esgotos. Possui o seu Hospital da Santa Casa, de que juntamos uma
fotografia, muitas farmácias, entre as quais o importante estabelecimento Solis, e
mais de vinte médicos clínicos. A Santa Casa está bem instalada e é muito fre-
qüentada. Durante a nossa estadia em Bagé, estava operando naquele hospital o
acreditado cirurgião Dr. Nabuco de Gouvêa, desta capital. No movimento hospi-
talar de Bagé predomina, como aliás em toda campanha riograndense, a cirurgia.
Em Bagé estavam aparecendo, na segunda quinzena de março, alguns casos de
febre tifóide. A sífilis é, todavia, a doença principal, devida, sobretudo, ao desen-
volvimento da prostituição, influenciada pelas fronteiras uruguaia e argentina. De
moléstias da pele quase nada havia a registrar. Vimos apenas um caso de granuloma
venéreo, cujo doente era soldado de polícia e cliente do Dr. Mário de Araújo, e
tivemos informações de um caso de lepra, de observações do nosso amigo e colega
Dr. Antônio Simões Cantera. De Granuloma informaram-nos terem registrado mais
outro caso, e de lepra supõe-se existirem muitos outros no interior do município.
Fomos informados também que no município de Alegrete há muitos casos de
morféia.
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No município de Bagé alguns médicos informaram-nos existir o barbeiro e ca-
sos de bócio. Como não havia tempo para irmos caçá-los, o Dr. A. S. Cantera
prometeu enviar-nos alguns exemplares.

Na Estância Santo Antônio capturamos muitos culicídeos e bastantes exempla-
res de Neotabanus missionum MacQuart, única mutuca que encontramos.

Cidade de Pelotas
Visitamos duas vezes essa importante cidade riograndense e, graças à amabili-

dade do nosso amigo e colega Dr. João Alfredo Braga, ficamos conhecendo o que
ela tem de melhor.

Visitamos o Hospital de Caridade, que está instalado num grande palácio e
possui todos os requisitos modernos de diagnóstico médico.

As enfermarias são muito limpas, bem arejadas e de aspecto alegre; as roupas
das camas são alvas como um lençol de neve, e cada leito tem o seu inseparável
e indispensável mosquiteiro. O hospital possui um gabinete de radiologia, um
laboratório de análises e boas salas de operações e curativos. Trabalham nesse
hospital cerca de doze médicos, e seu provedor atual é o Dr. Bruno Chaves, distin-
to médico e diplomata, hoje ministro aposentado. O hospital tem grande movi-
mento, mas quase só de medicina e cirurgia gerais. Vimos lá, na sala de consulta
externa, dois casos de microsporia;16 e um caso de úlcera do lábio, semelhando
uma lesão leishmaniótica, cujo diagnóstico microscópico o Dr. Velloso pediu que
se fizesse no Instituto de Higiene, filial de Butantan.

Quanto à lepra, pudemos coligir informações seguras de oito casos, incluindo
um de nosso diagnóstico. O Dr. Urbano Garcia tinha três casos e o Dr. Velloso,
quatro, dos quais vimos em suas casas: um negociante suíço de 70 anos, residente
em Pelotas há cinqüenta anos e doente de lepra tuberculosa há cinco anos. É,
portanto, um caso de lepra autóctone e em franca relação com o público, dada a
sua profissão, e de cujo mal ninguém suspeita. O segundo caso que vimos era uma
branca com 29 anos, casada, residindo à rua Telles, 354, doente há pouco tempo e
sofrendo de lepra mista. Nós a encontramos em franco período febril.

O oitavo caso é de nossa observação pessoal e diagnóstico. No dia 9 de abril
encontramos, numa rua de Pelotas, um homem cuja fisionomia traía o mal que o
dominava. Era ele branco, com 40 anos, e solteiro. Sofre de lepra tuberculosa e
não sabe onde a adquiriu. Reside em Jaguarão, com sua mãe e 8 irmãos.

Instituto de Higiene. Ainda com o Dr. Braga tivemos oportunidade de visitar o
Instituto de Higiene, fundado pela municipalidade de Pelotas e dirigido pelo Insti-
tuto Butantan, de São Paulo, que enviou para lá os seus assistentes doutores Octavio
Veiga e Costa Pereira.

A municipalidade gastou na sua fundação cerca de 30 contos, correndo ainda as
despesas de sua manutenção por conta da Municipalidade, mas a direção científica
é do Butantan. O Instituto está instalado num grande prédio bem adaptado e consta
das seguintes seções: Raiva, Vacinas, Laboratório de Análises, Biotério, Cavalariças
para estudos das epizootias e Serpentário. Achamos tudo muito bem instalado.

16 O mesmo que doença de Gruby, uma forma de tinea tonsurans encontrada em criança se devida ao
fungo Trichophyton microsporon. [N.E.]
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Notamos o contentamento da classe médica e do povo pela fundação do Insti-
tuto de Higiene, que prestará grandes serviços, não só ao município de Pelotas,
como também a todo o sul do estado. Se cada estado do Brasil possuísse, anexo à
sua Repartição de Higiene, um Instituto nas condições do de Pelotas, a Saúde
Pública desempenharia muito melhor as suas funções, e estudos vários sobre medi-
cina científica poderiam ser feitos. Infelizmente, nem todos os homens de governo
têm a noção da grande necessidade desses melhoramentos.

A capital, Porto Alegre
Chegamos a Porto Alegre na manhã de 28 de março, em plena Semana Santa;

por isso só começamos a trabalhar no dia 1o de abril.
Hospedamo-nos no Grande Hotel, por terem dito ser o melhor da capital, mas

não merece a classificação de bom. A comida é má e nos quartos há muitos
mosquitos, em alguns até percevejos.

A cidade é grande, tem boas construções, comércio ativo e muito movimento
pelas ruas. O calçamento é antigo. Quanto à limpeza pública, notamos que deixa
muito a desejar, sobretudo no porto, zona do comércio em grosso e nos mercado
públicos. Visitamos o mercado de peixes e achamos o seu serviço muito mal feito,
sem nenhuma regra de higiene. A cidade tem luz e bondes elétricos.

A água para abastecimento da capital é captada no rio Guaíba e não é boa. A
Companhia Hidráulica Portoalegrense fornece água pouco melhor, mas captada
de manancial mais seguro. A água do Guaíba é reconhecidamente contaminada e
deve ser a principal culpada pela endemicidade das febres tíficas e paratíficas e das
disenterias, em Porto Alegre.

A febre tifóide tomou nestes últimos tempos grande expressão, e o número de
casos registrados, nos primeiros meses deste ano, indicava um verdadeiro surto
endêmico.

O ensino primário, secundário e profissional está bem organizado. O ensino
superior é feito em diversas Faculdades, das quais são muito acreditadas as de
Medicina e de Direito, a Escola de Engenharia e o Instituto Agronômico. O ensino
médico é feito na antiga Faculdade Livre de Medicina, equiparada às Faculdades
Federais. Infelizmente, esse estabelecimento não tem merecido do governo
riograndense o apoio e prestígio que merece e de que necessita. O seu prédio está
em péssimas condições; os hospitais, de que se pode servir para o ensino das
clínicas, também deixam muito a desejar. Felizmente não falta material científi-
co para o ensino. Infelizmente, entretanto, para a população que lá habita, porque
aquela freqüência de doenças infectocontagiosas, dadas as condições magníficas
em que se acha a ciência médica, devia ser considerada um fato anormal, que
reclama sérias medidas de defesa. Existe em Porto Alegre uma nova escola de
medicina, intitulada “Escola Médico-Cirúrgica”, cujo ensino não merece fé. As
informações que colegas distintos, de Porto Alegre, nos prestaram sobre o modo de
proceder dessa pseudo-escola médica, não a recomendam absolutamente ao con-
ceito público. Entretanto, ela é prestigiada pelo governo em detrimento da verda-
deira e antiga Faculdade de Medicina, que conta no seu seio professores de reco-
nhecida competência e seriedade.
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Para melhorar o ensino de Agronomia e Veterinária, foi instalado ultimamente,
anexo ao Instituto Borges de Medeiros, um Laboratório de Biologia, para cuja
organização e direção foi contratado o assistente do Instituto Oswaldo Cruz, Dr.
Aristides Marques da Cunha, que já se achava em Porto Alegre quando lá estive-
mos. O programa principal desse estabelecimento é o ensino da Microbiologia e
Higiene, visando melhorar a indústria pastoril do Rio Grande e a Agricultura.

O ensino prático de bacteriologia é feito oficialmente no Instituto Oswaldo
Cruz, estabelecimento anexo à Faculdade de Medicina, onde uma plêiade de
jovens médicos, dedicados e inteligentes, tomaram a peito esse importante pro-
blema básico para o ensino e exercício da medicina moderna e aperfeiçoamento
da higiene. Esse estabelecimento tem uma seção de bacteriologia, uma de quími-
ca e outra de protozoologia.

Passamos nesse Instituto muitas horas de trabalho e agradável convivência.
Com o Dr. A. Marques da Cunha, visitamos também o importante “Laboratório de
Análises e Microscopia Clínica” do Dr. Pereira Filho, digno discípulo de Manguinhos.
Nesse estabelecimento, que deve ser o mais bem instalado de todo o Brasil (labo-
ratório particular, já se vê), o Dr. Pereira gastou perto de 100:000$000.

Esse ilustre colega é o verdadeiro mestre da bacteriologia no Rio Grande do
Sul, e o seu laboratório não é um simples estabelecimento industrial, mas uma
verdadeira escola, aonde os acadêmicos de medicina vão se ilustrar e elaborar as
suas teses de doutoramento.

Estado Sanitário
Peste Bubônica. No dia em que lemos nos diários de Buenos Aires a notícia

telegráfica, transmitida do Rio, de que só em uma semana tinham sido registrados
em Porto Alegre 77 óbitos por peste, fomos, o Dr. Lutz e eu, ao Instituto Bacterio-
lógico da capital argentina, solicitar do seu diretor, o professor Kraus, uma boa
partida de vacina anti-pestosa, para a trazermos para Porto Alegre. O Dr. Kraus e o
presidente do Departamento Nacional de Higiene, que estava presente, pronta-
mente nos atenderam, mandando aviar toda a vacina que houvesse, para nos ser
entregue.

Esses ilustres funcionários da Higiene Argentina prontificaram-se também a nos
enviar para o Rio Grande, caso fosse necessário, outros recursos, inclusive pessoal
técnico para debelar a epidemia.

O Dr. Lutz e eu agradecemos muito esse favor e aceitamos apenas 150 tubos
de vacina anti-pestosa, para atendermos as primeiras necessidades até que che-
gassem socorros do Rio.

Chegando à cidade do Rio Grande, verificamos o exagero daquela notícia. No
dia em que chegamos a Porto Alegre, lemos nos jornais locais a notícia do registro
de três casos de peste. Nos outros dias foram também notificados outros casos.
Soubemos por informações de médicos de lá que, no decurso dos últimos dois
meses, o número de casos de peste em Porto Alegre tinha variado entre três e sete
por semana, quase todos fatais.

Na manhã de 3 de abril fomos, o Dr. Aristides e eu, à Repartição Geral de
Higiene, onde encontramos o seu diretor, Dr. Ricardo Machado, a quem contamos
o fato que acabamos de narrar e entregamos a partida da vacina anti-pestosa que
lhe trouxemos de Buenos Aires.



    497VIAGENS POR TERRAS DE BICHOS E HOMENS

O Dr. Machado recebendo a vacina, agradeceu-nos o obséquio, mas disse-nos
que “vacina e soro anti-pestosos eram lá produtos desmoralizados”, em todo o
caso guardaria “para quem quisesse usá-la”.

Informou-nos, também, o Sr. Diretor de Higiene do Rio Grande do Sul que o
isolamento dos doentes de peste, assim como a desinfecção das casas onde se dão
óbitos por essa doença, são lá facultativos, porque acima de tudo está a liberdade
individual. Pelas informações que nos prestou o Sr. Dr. Ricardo Machado, essas e
muitas outras, concluímos que Porto Alegre – ou melhor, o Rio Grande do Sul – não
tem higiene pública, organizada segundo as doutrinas modernas.

Por esse motivo lá existem todas as moléstias infectocontagiosas evitáveis e
muitas delas implantadas endemicamente. Outra grande endemia do Rio Grande
é o charlatanismo. Em todo o estado e, sobretudo, na capital, o número de curan-
deiros e charlatães é enorme, e o povo paga pesadíssimo tributo a esses explorado-
res prestigiados pelo governo, que não é, como devia sê-lo, o “tutor” do povo. Não
há certamente no Brasil um estado, mesmo o mais longínquo e mais atrasado, que
em assunto de charlatanismo possa competir com o Rio Grande do Sul.

Voltando a tratar da peste no Rio Grande, achamos oportuno registrar aqui a
seguinte notícia, transcrita das “Várias” do Jornal do Commercio, de 13 de junho
corrente:

De ora avante os vapores do Lloyd Brasileiro, procedentes do Rio Grande do Sul,
não atracarão mais ao cais do porto, sem prévia desinfecção. Essa medida foi ontem
sugerida ao Sr. Diretor do Lloyd, que mandou executar imediatamente, pelo Sr. Dr.
Daniel de Almeida, chefe do serviço médico daquela empresa.

Essa medida de defesa da capital federal contra a peste foi tomada por motivo da
importação recente de ratos pestosos, procedentes do Rio Grande, que causaram
dois óbitos entre os operários do Lloyd nos armazéns de Mocanguê. E se o corpo de
saúde do Lloyd, auxiliado pela Saúde Pública Federal, não tivesse dado combate
imediato e decisivo ao mal, teria havido, por certo, muitos outros casos a lastimar-se.

Varíola. Encontram-se pelas ruas de Porto Alegre, em grande número e por toda
parte, pessoas com o rosto marcado pela varíola.

A última epidemia dessa doença durou dois anos; tendo começado no Rio Grande
e em Porto Alegre, com grande intensidade, foi se alastrando por todo o estado. Em
abril, quando lá estivemos, o Dr. Ricardo Machado informou-nos que o diretor de
Saúde Pública de São Paulo, Dr. Arthur Neiva, lhe pedira por telegrama notícia
sobre o estado sanitário daquela capital, e que lhe respondera “não haver novi-
dade, apenas alguns casos de varicela”. Contra o diagnóstico de sábios médicos se
opõe o pessoal do governo; também a imprensa oficial se incumbe sempre de
desmenti-lo quando se trata de moléstia grave e com caráter epidêmico.

A varíola verdadeira grassava no Rio Grande e em Porto Alegre, e o governo
afirmava ser varicela. A deslealdade científica chega lá ao maximum. Em viagem
para Porto Alegre tivemos o prazer da amável companhia do Sr. Evaristo do Amaral,
deputado federal riograndense. Conversando com ele sobre a higiene no seu esta-
do, teve a bondade de nos informar que há pouco tempo chefiou pelas colunas de
A Federação, jornal oficial de Porto Alegre, uma forte campanha para desmentir a
classe médica e negar a existência, naquela capital, não sabemos bem se de
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varíola ou de peste. Não ocultamos ao Sr. Amaral a nossa franca desaprovação,
porque, sendo ele médico e nada sabendo de higiene, como podia pretender con-
testar o diagnóstico de médicos de reconhecida competência? É triste esta situa-
ção em um estado rico e tão progressista noutros ramos de atividade. Não acha-
mos que seja patriótico conservar nos cofres do estado 15 ou 20 mil contos, e
vangloriar-se o governo por isso, deixando contudo reinar, na sua capital e no
interior do estado, doenças facilmente evitáveis e não cogitando da reorganiza-
ção da higiene, departamento dos mais importantes de uma administração. Bem
governar não é simplesmente guardar dinheiro e não dever nada a ninguém, mas
sim arrecadar ativamente as rendas do estado e aplicar o melhor possível os di-
nheiros públicos, sem esquecer que “Salus populi suprema lex est”.

Doença de Chagas. Consultando o livro Du Climat et des Maladies du Brésil,
publicado pelo médico de D. Pedro II, Dr. J. F. X. Sigaud, em 1844, nele encontra-
mos referências a algumas moléstias existentes no Rio Grande do Sul. Refere o
autor que era conhecida a existência de ancilostomíase numa parte desse estado,
e quanto ao bócio endêmico, diz que lá existia em quase todo o estado, tendo
aumentado muito entre os anos de 1824 a 1844. Em Pelotas informaram-nos algu-
mas pessoas, entre elas o Dr. Bruno Chaves, ter sido encontrado um barbeiro na-
quele município, do qual foram enviados alguns exemplares ao Dr. A. Neiva,
quando estava em Manguinhos. Chegados a Porto Alegre, fomos visitar, em com-
panhia dos professores Sarmento Leite e Gonçalves Carneiro, o “Instituto Oswaldo
Cruz”, dependência da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Os médicos desse
Instituto mostraram-nos um barbeiro que verificamos logo ser da espécie Triatoma
infestans Klug, exemplar enviado de São Sepé, onde existe em abundância. Tratava-
se de uma fêmea que já tinha deitado muitos ovos no pequeno cristalizador em
que se achava. Nenhum estudo tinha sido feito ainda sobre isso no Rio Grande do
Sul. Combinamos então, com os doutores Paula Esteves e Blessmann Guerra, as
pesquisas necessárias para verificarmos se esse barbeiro estava ou não infectado.
No momento em que examinávamos os ovos, o barbeiro picou-nos através da gaze
que cobria o cristalizador, na face anterior do dedo médio da mão esquerda. A
sensação foi idêntica à da penetração duma agulha na pele. No ponto da picada
ficou, perfeitamente visível, um pequeno orifício por onde surdia um pouco de
sangue. A picada foi rápida e rápida também a nossa defesa, lançando tudo ao
chão. Desinfectada a pele, na região picada, pelo calor e pela tintura de iodo, a
dor continuou, entretanto, todo o dia. Isto se deu a 30 de março.

A 2 de abril voltamos ao Instituto, o Dr. Aristides Marques da Cunha e eu, e
iniciamos com os doutores Esteves e Blessmann as pesquisas combinadas. Adotando
a técnica de Manguinhos, fizemos o barbeiro sugar uma cobaia, estando esta
imobilizada e com uma parte do abdome raspada a navalha. Nesse ponto aplica-
mos o tubo de vidro contendo o barbeiro, que não demorou a picar. O laboratório
estava um pouco sombrio, não às escuras. A primeira sucção durou sete minutos e
foi interrompida, porque a cobaia reagiu fortemente. Poucos minutos depois o
barbeiro começou uma segunda sucção que durou apenas quatro minutos, defe-
cando logo em seguida. Retiramos então o barbeiro de sobre o animal e o fecha-
mos no tubo em que se achava antes. Apanhamos as fezes depositadas sobre a
pele da cobaia com um bisturi e as emulsionamos em soro fisiológico.
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Era um pequeno bolo fecal, semi-sólido e de cor negra. Os preparados desse
material, examinados a fresco, revelaram abundantes flagelados. Poucos minutos
depois o barbeiro depôs no fundo do tubo duas grandes gotas de um líquido límpido,
que também examinamos a fresco obtendo resultado francamente positivo. A
emulsão das fezes e desse líquido injetamos numa outra cobaia, por via intra-
peritoneal.

Fixamos o material estendido nas lâminas e coramos pelo Giemsa.
Esses preparados revelaram grande número de flagelados, com caracteres do

Trypanosoma cruzi. Havia campos microscópicos contendo nove a treze parasitos.
Esse resultado das nossas primeiras pesquisas sobre a moléstia de Chagas do Sul

foi verificado com especial interesse pelos médicos do Instituto Oswaldo Cruz,
alguns professores da Faculdade de Medicina e estudantes. Até o Diretor de Higie-
ne, Dr. R. Machado, foi ao laboratório examinar nossos preparados. Ficou então
combinado que os doutores Paula Esteves e Blessmann Guerra prosseguiriam nes-
sas pesquisas até a obtenção da doença de Chagas experimental, com material
daquele estado, e se incumbiriam também de organizar a estatística da distribui-
ção dos barbeiros no Rio Grande do Sul. Informados de que em Canoas, bairro
próximo a Porto Alegre, havia muitos papudos e barbeiros, fomos a esse local no
dia 3 de abril, os doutores Esteves Blessmann, Marques da Cunha e eu. Lá encon-
tramos, na verdade, doentes suspeitos de tripanossomíase, mas todos procedentes
do bairro chamado Sapucaia, distante ainda 5 léguas. Diversos papudos, vindos de
Sapucaia, informaram-nos que lá existem barbeiros em grande abundância, nas
habitações, e reconheceram o exemplar que tínhamos levado conosco, para mostrar-
lhes. Marcado o dia para irmos a Sapucaia, o tempo piorou tanto que não nos
permitiu realizar a viagem, assim como diversas outras que tínhamos projetado.
Obtivemos informações seguras de que existe a doença de Chagas (papudos e
barbeiros), nos municípios de Bagé, Pelotas, Santa Maria (Colônia Formigueiro),
Uruguaiana, São Sepé e Caçapava. De Uruguaiana recebemos, enviados pelo Dr.
F. Orcy, seis exemplares de Triatoma infestans. Na carta que lhes serviu de guia,
informou-nos aquele colega que esse inseto existe lá em grande abundância, as-
sim como os papudos. Desses seis barbeiros chegaram vivos cinco, dos quais só
um sugou uma cobaia; o exame das suas fezes, eliminadas logo depois da sucção,
foi negativo. Dos outros exemplares, que deixamos no laboratório de História Na-
tural da Universidade do Paraná, morreram mais dois e um foi subtraído, não se
sabe por quem. Esperamos nova remessa de barbeiros de Uruguaiana para repetir-
mos as pesquisas.

O doutorando Felix Garcia, que está fazendo tese em Maguinhos, recebeu há
dias muitos exemplares de barbeiros da espécie Triatoma infestans Klug, que lhe
enviaram de duas casas do Bairro de Santa Bárbara, município de Caçapava (Rio
Grande do Sul). Acompanhamos as pesquisas sobre esses barbeiros, feitas no labo-
ratório do Dr. Carlos Chagas, e verificamos que estavam infestados diversos dos
exemplares de uma das casas onde foram capturados. Nessa região também existe
o bócio.

O Sr. Garcia encontrou, na mesma zona, barbeiros em tocas de lagartos e em
fendas de pedras, nas coxilhas onde pousam as ovelhas. São Sepé, cujos barbeiros
também são infectados, fica próximo de Caçapava.
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Lepra. Quanto à lepra, encontramos à página 389 do livro de Sigaud, já citado,
uma observação interessante que resumimos:

Marianno José Machado, nascido em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, com 50
anos, leproso há 6 anos (lepra tuberculosa ou lepra leonina de Alibert), internado há
4 anos no Hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro, que abandonou por não ter
encontrado melhoras para o seu mal. Desesperado com a sua doença, sujeitou-se
por sua livre e espontânea vontade, à mordedura de uma cascavel (Crotalus terrificus),
no consultório do cirurgião Santos, à rua Vallongo, n. 61, Rio, na presença de diversos
médicos de que o autor cita os nomes. Após sofrimentos atrozes, faleceu Marianno,
24 horas depois de mordido pela cascavel a título de cura.

É crença geral entre os dermatólogos brasileiros, sobretudo entre os membros da
Sociedade Brasileira de Dermatologia, que o Rio Grande do Sul está isento do grande
flagelo nacional, a lepra. Livros antigos e modernos dizem não existir a morféia
naquele estado; entretanto essa asserção não é, infelizmente, uma realidade.

A lepra existe no Rio Grande do Sul, como existe em Santa Catarina e no
Paraná e, finalmente, em todo o Brasil. Felizmente nos três estados do sul o núme-
ro de casos conhecidos é muito inferior ao de qualquer estado central ou do norte
do país. O fato de ser rara não é argumento para não se tomar medida de defesa;
muito pelo contrário, é agora a oportunidade de se iniciar a profilaxia para evitar
maior disseminação do mal. Já assinalamos atrás a existência de diversos casos de
lepra na cidade do Rio Grande, em Pelotas, em Bagé etc., e acabamos de receber
informações seguras da existência dessa doença em Uruguaiana, Vacaria, Alegrete,
São Borja (Iguariçá), Cruz Alta, Passo Fundo (Colônia de Erexim), Santa Maria
(Colônia Silveira Martins), Bom Retiro, Itaqui, São Leopoldo, Santa Cruz, São Se-
bastião do Caí e Jaguarão. Em Porto Alegre o número de leprosos atinge a algumas
dezenas. A recente tese de doutoramento de José Athayde da Silva intitulada A
propósito de alguns casos de lepra (Porto Alegre, 1915) contém dezesseis observa-
ções, na sua maioria de casos autóctones. Nas conclusões desse pequeno trabalho
lê-se: “A lepra é endêmica no Estado do Rio Grande do Sul e cada vez mais tende
a se propagar. Foi importada do estrangeiro e dos outros estados...”.

No protocolo do Laboratório de Análises Clínicas do Dr. Pereira Filho existem
mais de trinta diagnósticos bacterioscópicos positivos de lepra.

O Dr. Nogueira Flores tem um caso de lepra no Hospital da Força Pública e
conhece um oficial riograndense da mesma milícia, afetado do mesmo mal, em
estado muito adiantado. Esse colega e outros médicos porto-alegrenses têm enviado
alguns leprosos para o Rio de Janeiro.

Na Assistência Pública esteve se tratando, há tempos, um sírio leproso, e o
antigo porteiro da Santa Casa morreu do mesmo mal, depois de ter convivido
durante muitos anos em franco comércio com o público que freqüenta aquele
hospital. A família Godin, natural da Bretanha, reconhecido foco de lepra na França,
família negociante de luvas, e residindo em rua central de Porto Alegre, tinha
diversos leprosos entre os seus membros, que foram desaparecendo aos poucos até
que por fim fizeram leilão do seu estabelecimento comercial.

Há vinte dias, foi internado na Santa Casa um leproso, vindo de Itaqui e des-
cendente de família leprosa por parte de mãe, que, por sua vez, descendia de uma
família infectada, de naturalidade alemã.
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Ainda na Santa Casa, examinamos um caso de lepra tuberculosa adiantada,
que pedia com insistência que lhe fizéssemos uma grande injeção de creolina
pura, por sua exclusiva responsabilidade. Esse doente já está cego e tem viajado
muito, em busca de remédio.

No Rio Grande não há hospital de leprosos e não se cogita da profilaxia da
lepra como, aliás, de nenhuma outra doença infectocontagiosa.

Filariose. A filariose é uma doença relativamente comum em Porto Alegre. O
Dr. Carlos Niederauer Hofmeister, em seu trabalho A filariose em Porto Alegre
(tese inaugural, Porto Alegre, 1917) estuda doze casos, todos da capital riograndense.
O Dr. Hofmeister diz à página 36 da sua tese:

As zonas contaminadas aqui na capital coincidem com as regiões baixas e
alagadiças que bordam o Guaíba e onde abundam os mosquitos. São: São João
(vários casos), Navegantes, Menino Deus, Floresta, Chácara das Bananeiras, Rua do
Arroio, Travessa 3 de Novembro, Azenha etc.

O Dr. Pereira Filho, em cujo laboratório se fazem muitos exames microscópi-
cos por indicação de outros médicos, asseverou-nos também que tem feito diver-
sos diagnósticos de filariose.

Leishmaniose. Pelas informações prestadas pelo Dr. O. D’Utra, numa das se-
ções do ano passado da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sabemos ter sido
verificado e publicado um caso de leishmaniose no Rio Grande do Sul. Visitamos
os mercados e os bairros da capital, e freqüentamos durante a Semana Santa as
igrejas e acompanhamos as procissões, observando o povo e procurando casos de
moléstias da pele. Nada vimos que parecesse leishmaniose, presente ou passada.
Mesmo quanto às outras dermatoses nada pudemos ver nessas excursões. Nos hos-
pitais também não havia nenhum caso de leishmaniose, nem de úlcera fagedênica.

Bouba, esporotricose e blastomicose. Quanto a estas dermatoses, também nada
vimos e nem conseguimos quaisquer informações fidedignas sobre a sua existên-
cia ou observação no Rio Grande. A tese de doutoramento de Saint-Pastous, defen-
dida em 1915 perante a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, estuda um caso
de “otomicose” (da clínica particular do professor Olyntho de Oliveira), produzida
pela Sterigmatocystis nigra.

Tuberculose e sífilis. Porto Alegre, como todas as grandes cidades do Brasil,
está pagando pesado tributo à peste branca. A sífilis é doença predominante nos
consultórios e também na clínica dermatológica da Faculdade de Medicina, com
sede na Santa Casa. A enfermaria de moléstias da pele está muito mal situada,
não oferece conforto nem tem laboratório anexo para os diagnósticos microscópi-
cos, o que é deveras lastimável.

Verminoses. De todos os exames de fezes feitos no laboratório Pereira Filho, 80
por cento são positivos quanto à ancilostomíase, e 100 por cento quanto à
tricocefalose. Nestes últimos dias o Dr. Pereira Filho diagnosticou cinco casos de
tênia da espécie Hymenolepis nana.

Toda a população suburbana de Porto Alegre está atacada de ancilostomíase,
sobretudo nas margens do Guaíba e da Lagoa dos Patos.

No mercado de peixes e nos arrabaldes da capital, vimos muita gente apresen-
tando sintomas francos de ancilostomíase.
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Febres tíficas e paratíficas, disenterias (amebiana e bacilar), varicela, saram-
po, escarlatina etc., são moléstias comuníssimas em Porto Alegre e no Rio Grande.
Tivemos notícia de que em Uruguaiana também estava grassando epidemicamen-
te a febre tifóide e que nenhuma medida oficial de profilaxia tinha sido tomada.

Ainda sobre o estado sanitário do Rio Grande do Sul e do seu saneamento está
publicando atualmente uma série de artigos o ilustre professor Dr. Olyntho de
Oliveira, da Faculdade de Medicina de Porto Alegre.

Estado de Santa Catarina
Infelizmente não pudemos, desta vez, desembarcar em Florianópolis. Desem-

barcamos, porém, em São Francisco e Itajaí – onde obtivemos informações segu-
ras sobre a existência de alguns casos de lepra nessas duas cidades e outros em
Florianópolis, ao todo meia dúzia de casos.

No município de Rio Negro existem talvez algumas dezenas de leprosos. No
Hospital dos Lázaros do Rio existe uma leprosa catarinense que conhece outros
doentes desse mal em Florianópolis. Com referência ao interior do estado nada
conseguimos saber de positivo. A ancilostomíase é o grande flagelo dominante no
litoral catarinense e nenhuma medida de profilaxia intensiva foi até hoje posta em
prática. Apenas um dos clínicos de Itajaí, o ilustre Dr. Norberto Bachmann, faz, na
medida dos recursos de que dispõe, o tratamento dos doentes que aparecem. Esse
colega tem se interessado também, junto aos poderes públicos do seu estado, no
sentido de ser criada a profilaxia oficial da ancilostomíase. Sigaud, no seu livro
sobre clima e moléstias do Brasil, publicado em 1844, já faz referências à presença
da ancilostomíase no estado de Santa Catarina.

Nesse estado, a malária parece muito menos freqüente que na costa do Paraná
e de São Paulo. Acabamos de receber informações valiosíssimas sobre a existên-
cia do bócio e de barbeiros no interior do estado de Santa Catarina, dos lados de
Lajes e também em outros municípios catarinenses.

Estamos resolvidos a fazer uma visita, muito breve, a essa região.

Estado do Paraná
Chegamos ao litoral paranaense a 18 de abril e, depois de ter percorrido o norte

do estado e de ter feito uma parada na capital, partimos para o Rio de Janeiro, a 14 de
maio passado.

No litoral paranaense dominam duas grandes endemias: o impaludismo e a
ancilostomíase. Em 1917, durante o primeiro trimestre, percorremos, comissionado
pelo governo do Paraná, todos os municípios litorâneos, que são: Paranaguá,
Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Guaratuba, fazendo estudos completos sobre
o estado sanitário da região, para o início da campanha de saneamento a fazer-se
dentro em breve. Damos a seguir, em resumo, o resultado desses estudos:

Ancilostomíase. Do nosso relato de março de 1917, publicado no Paraná Medico,
extraímos:

Calculamos em 90% da população do litoral o número de infectados de vermes
intestinais. Os municípios de Guaratuba e Morretes são os que estão em condições
mais precárias; aí essa porcentagem eleva-se a 100%. Segundo as nossas observações,
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podemos calcular para os municípios de Paranaguá e Guaratuba em 40% o número
de casos adiantados de ancilostomíase e entre eles muitos de anemia perniciosa; em
30% o número de casos de ancilostomíase no primeiro grau e em 30% ou pouco
menos o número de casos de helmintíase ou poli-helmintíase, em que os indivíduos
não passam de portadores de vermes, por enquanto, sem deixar, contudo, de serem
muito nocivos. Nos municípios de Morretes, Antonina e Guaratuba, o número de
casos de ancilostomíase adiantada eleva-se a 60%; dos outros 40% restantes, metade
é de 1o grau; a outra metade é constituída pelos simples portadores de vermes.

Como se vê, a situação é muito crítica e reclama dos poderes públicos medidas
sérias de restrições deste mal. Felizmente a profilaxia é fácil e barata e pode ser
encetada, logo que o governo disponha de fundos. Se porém a profilaxia não for
feita, pode-se considerar perdida a futura geração litorânea. Seria mais patriótico e
mais acertado que os municípios interessados se oferecessem para auxiliar o governo
estadual na execução dessas obras, contanto que elas fossem executadas sem mais
delongas. O resultado dos nossos exames coprológicos, feitos em material de dezenas
de alunos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Paranaguá, foi positivo em cerca
de 90%; nos mesmos exames, feitos em material de perto de 200 alunos do Grupo
Escolar de Antonina, o resultado foi positivo quanto a poli-helmintíase em 100%
dos exames feitos. Nessa vez tratamos todos os indivíduos cujos exames foram
positivos.

Encontramos também ancilostomíase no norte do estado, sobretudo na baixada
dos rios Itararé e Paranapanema. No Grupo Escolar de Jaguariaíva fizemos também
os exames coprológicos de quase todos os seus alunos, encontrando apenas 40%
de casos de poli-helmintíase, predominando a ascaridíase e a tricocefalose. Nos
Campos Gerais a situação é muito melhor e a porcentagem de poli-helmintíase deve
ser muito inferior às obtidas até hoje noutras localidades.

Impaludismo. A malária é endêmica em todo o litoral paranaense, e, dada a
elevada temperatura nessa zona durante o ano inteiro, não há estações certas para
a aparição de casos novos dessa infecção: “a malária é um mal de todo o ano”.

Sob a forma epidêmica, aparece de dois em dois ou de três em três anos, às
vezes com extensa morbidade e considerável letalidade.

No verão de 1917 tratamos algumas centenas de impaludados durante as nos-
sas viagens de inspeção médica pelo litoral. Dessa vez encontramos focos de
terçã maligna na Barra do Sul e em Guaraqueçaba.

No verão deste ano, irrompeu uma pequena epidemia na Barra do Norte; foi
enviado o médico militar capitão Dr. José Cajazeira para combatê-la, levando
como auxiliar um farmacêutico militar.

O Dr. Cajazeira informou-nos, quando nos encontramos em Paranaguá, que
todos os conscritos, recebidos de Guaraqueçaba e aquartelados na Fortaleza da
Barra do Norte, estavam sofrendo de impaludismo, assim como quase toda a popu-
lação civil da referida região.

Nos municípios de Morretes, Porto de Cima e Antonina, o impaludismo é um
flagelo tão grave quanto a ancilostomíase.

A zona norte do estado deve ser também considerada região palúdica, pois em
todos os municípios dessa parte, a mais rica do território paranaense, tem havido
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periodicamente grandes epidemias de malária, e, nalguns municípios, o mal é
endêmico e causa anualmente muitas perdas de vidas e outros danos econômicos
de alta monta.

Começou sob a forma epidêmica em pequenos focos no ano de 1908; hoje em
dia reina em toda aquela vasta e rica zona, desde o Serro Azul até Jacarezinho, na
zona fronteira com São Paulo, e desde o rio Itararé até São Jerônimo e Jataí, nos
sertões.

As maiores epidemias foram as de 1913, 1915 e 1917, as quais causaram em
conjunto perdas de milhares de vidas preciosas, prejudicando sobremaneira a agri-
cultura daquele grande celeiro que é o norte. Em todos esses anos, o governo do
estado lançou mão dos recursos de que dispunha e socorreu as populações da
região. No ano passado, porém, o governo tomou medidas mais enérgicas e mais
perseverantes, enviando para lá três médicos (com bastantes medicamentos), os
quais muito trabalharam, durante a epidemia. Infelizmente a mortalidade foi muito
grande, porque os recursos só foram enviados tardiamente. A chefia desse serviço
nos tinha sido confiada pelo presidente do Paraná, Sr. Dr. Affonso de Camargo, a
quem apresentamos, em 31 de julho de 1917, um relatório minucioso do estado
sanitário da região. Transcrevemos aqui alguns trechos da página 67 do nosso
relatório, intitulado O Impaludismo no Norte do Paraná e a sua Profilaxia
(Manguinhos, 20 de julho de 1917).

O Norte paranaense foi, neste ano, castigado com uma verdadeira pandemia
que invadiu todos aqueles sertões. As zonas consideradas salubres foram também
atingidas pelo mal; as zonas tidas como indenes, campos e serras, mesmo de altitude
superior a 900 metros, são hoje focos de impaludismo. De todo o Norte só foram
poupadas duas cidades e uma vila: Ribeirão Claro, Jacarezinho e Jaboticabal (no
interior desses municípios o mal também se alastrou com a mesma violência das
outras zonas). Nas demais cidades, vilas, povoados, patrimônios e bairros, a epidemia
foi inclemente. Na linha da estrada de ferro São Paulo ao Rio Grande atacou desde
Sengés até Piraí e é preciso notar que Jaguariaíva e o Piraí estão nos campos com
altitude superior a 800 metros. A região marginal do Itararé e do Paranapanema foi
inteiramente dominada pela epidemia. A parte central dos sertões do norte foi a que
mais sofreu: de São José da Boa Vista até o Rio do Peixe a morbidade foi enorme e a
letalidade cruel. A epidemia abrangeu toda a mesopotâmia do Itararé, do
Paranapanema, do Cinzas, do Peixe e do Tibagi.

Acompanhando o rio Tibagi, o impaludismo subiu demais: sendo endêmico em
Jataí, apareceu sob a forma epidêmica de São Jerônimo até a cidade do Tibagi e foi
produzir uma meia dúzia de casos em Conchas e outros muito acima de Ponta
Grossa, na fazenda do Sr. B. Pinheiro Machado, exatamente na forquilha do Rio
Tibagi com o rio Imbituva...

À página 68 do mesmo relatório informamos:

Só nós tratamos 2.609 doentes; o Dr. Airosa cerca de 1.500 e não sabemos
quanto registrou no seu diário o Dr. Loyola. Desses 2.609 doentes conseguimos
precisar a forma clínica do impaludismo em 1.648; os demais foram examinados e
medicados a grande distância, pelos sertões onde não tínhamos recursos de
diagnóstico microscópico, nem dispúnhamos de tempo para fazer as observações
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clínicas. Nas cidades e vilas, onde demorávamos alguns dias e onde podíamos fazer
os exames hematológicos, a nossa observação era mais minuciosa e, portanto, mais
completa. Dos 1.648 impaludados, cuja observação clínica foi suficiente, tiramos a
seguinte porcentagem: impaludismo crônico 19,3%; impaludismo agudo 80,79%;
destes, febre cotidiana 35%; terçã 40,3% e quartã 5,4%.

De mil e tantos exames de sangue obtivemos cerca de 60% de resultados positivos.
Destes 60% de exames hematológicos positivos, 49% eram de terçã benigna, 5,6%
de terçã maligna e 5,4% de quartã.

Além de diversas medidas de saneamento, aconselhamos ao governo a funda-
ção de três postos médicos no norte, dois fixos e dois ambulantes, todos destinados
a curar os casos crônicos de malária e a executar diversas obras de saneamento do
solo.

Infelizmente o governo só pôde instalar um desses postos anti-palúdicos com
sede na cidade de Jaguariaíva e com jurisdição nos municípios de São José da Boa
Vista e Tomazina. Esse posto foi dirigido por nós durante o segundo semestre de
1917; de janeiro em diante foi confiado ao nosso colega Dr. J. J. de Ortigão Sampaio,
indicado por nós para nos substituir durante a nossa viagem pelo rio Paraná e
Repúblicas do Prata. Todas as obras de saneamento do solo, indicadas para a cidade
de Jaguariaíva e arrabaldes, foram realizadas pela respectiva municipalidade sob
a nossa direção. Em São José da Boa Vista também se fez muita coisa.

Nestas duas cidades conseguimos que os proprietários de quase todas as casas
habitadas mandassem construir latrinas, com fossas perdidas, por não haver esgo-
tos. Em Tomazina, onde os governantes e o povo não mostraram boa vontade e
nem acataram como deviam as nossas determinações, “nada se fez”. Não perde-
mos, contudo, a esperança de sanear também essa importante comarca. O resulta-
do da campanha de saneamento do norte deu resultados tão bons, que o governo
está empenhado em não abandonar essas obras, antes, pelo contrário, quer
intensificá-las, para o que já pediu auxílio a União.

Lepra. A estatística da lepra, iniciada por nós em maio de 1916 e prosseguida
durante todo o ano de 1917, está pronta para todo o litoral, a capital e dez muni-
cípios do norte do estado. Não nos enganamos quando apresentamos Jaguariaíva,
Rio Negro e Guarapuava como principais focos de lepra no Paraná, podendo adi-
cionar agora a esses mais dois municípios, Tibagi e Piraí, que são também grandes
focos desse mal. A nossa estatística, que já vai bem adiantada, apresenta um total
de 340 casos, passando talvez de quatrocentos, para todo o estado. Foi esse o
nosso cálculo aproximado. O apelo, que fizemos em fevereiro de 1917 ao Con-
gresso Paranaense, foi bem acolhido, tendo os deputados paranaenses Plínio Mar-
ques, Hildebrando de Araújo e Sandenberg apresentado um projeto, criando um
serviço de Profilaxia da Lepra no Paraná, o qual foi aprovado e convertido em lei.
Baseado, portanto, na lei de no 1718, de 31 de março de 1917, o governo do Paraná
vai iniciar já as construções dos diversos pavilhões e residências que constituirão a
primeira colônia de leprosos, estando já escolhido o terreno no município da capi-
tal; as plantas dependem apenas da aprovação da Diretoria de Obras Públicas.

Úlceras epidêmicas. Entre 1915 e 1916 houve em quase todo o litoral paranaense
uma grande epidemia de úlcera fagedênica, devida à associação fuso-espirilar de
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Vicent. No começo do ano passado, observamos alguns casos muito típicos dessa
espécie de úlcera, cujo diagnóstico microscópico foi positivo. Em junho do ano
passado combatemos uma intensa epidemia, também de úlcera fagedênica, nos
municípios de Platinópolis e Jacarezinho, no norte do estado do Paraná, tendo
estudado mais de cem casos. Na mesma ocasião encontramos meia dúzia de ca-
sos de leishmaniose tegumentar nessa zona, sobre os quais já fizemos uma peque-
na comunicação à Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Doença de Chagas. Até hoje ainda não foi verificada a presença da doença de
Chagas no Paraná; podemos, entretanto, afirmar que lá existe, sobretudo no norte;
encontramos grandes focos de barbeiros, da espécie Triatoma megista, em Jataí e
São Pedro de Alcântara, onde existem também muitos casos de bócio. Casos inú-
meros de bócio conhecemos, mesmo em famílias inteiras, nos sertões do Paraná
em Ipiranga e municípios vizinhos. Seguimos agora para lá, a fim de resolver de
vez esse problema, que nos parece tão importante como qualquer outro da nossa
nosologia.

Febre tifóide. Curitiba foi sede, no ano passado, de uma grande epidemia de
febres tíficas e parasitárias, tendo sido registrados cerca de duzentos casos. Feliz-
mente a mortalidade foi pequena, em relação à grande mortalidade dessas infec-
ções. A Comissão Médica Paulista, chefiada pelo Dr. Theodoro Bayma, conseguiu
em poucos dias encontrar a causa principal desse grande surto epidêmico do mal,
que antes já existia em estado esporádico. Ficou verificada a contaminação da
rede de águas pela rede de esgotos. Eliminados os pontos de contato entre rede
de abastecimento de água e rede de esgotos, e iniciada a vacinação anti-tífica da
população na proximidade de maiores focos, o mal foi diminuindo aos poucos, até
ser completamente subjugado. Em pouco mais de dois meses vacinaram-se em
Curitiba cerca de 15 mil pessoas, número esse que foi aumentando, progressiva-
mente, até o fim do ano de 1917; pois a epidemia teve início em setembro desse
ano e atingiu o seu fastígio em outubro e novembro. Em janeiro de 1918 ainda
foram verificados muitos casos novos de tifo entérico, mas esta epidemia já tende
a desaparecer. A vacinação anti-tífica continua a ser feita quer na Repartição de
Higiene do Estado, quer na sede da Cruz Vermelha Paranaense e nos quartéis das
forças do exército. O Secretário do Interior do Paraná, o ilustre Dr. Eneas Marques
dos Santos, quando deu ordem de reabertura das escolas de Curitiba, estabeleceu
que só seriam admitidos à matricula os alunos que apresentassem atestados de
vacinação contra a febre tifóide. Enfim, foram tomadas pelo governo do estado
todas as medidas aconselhadas nessas emergências, e os resultados práticos foram
os mais lisonjeiros possíveis.

É preciso, entretanto, não se descuidar desse problema na capital paranaense,
insistir na vacinação anti-tífica de toda a população, munir-se de recursos de diag-
nósticos e fazer análises periódicas das águas da rede de distribuição, para, em
caso de novas contaminações dos mananciais, poder, sem perda de tempo, tomar
medidas enérgicas de defesa contra o insidioso mal que tão grande sobressalto e
dano causou à população de Curitiba e de outras cidades circunvizinhas.

Epizootias. Sabemos existir nos campos do Paraná o carbúnculo bacteriano
atacando em certas épocas diversos animais domésticos.
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A diarréia dos bezerros, da qual vimos no ano passado diversos casos, também
foi observada, sobretudo nos Campos Gerais.

A batedeira ou peste dos porcos também tem sido verificada nalgumas fazen-
das do norte do estado, onde os nossos patrícios dizem ser a palustre ou sezões dos
suínos.

Manguinhos, 30 de junho de 1918.

Protozoologia e Planctologia17

Este capítulo do nosso relatório incluirá apenas os dados por nós mesmos colhi-
dos no correr da viagem, dados esses obtidos exclusivamente sobre material que
pudesse servir de base a trabalhos originais.

Pela deficiência dos processos até hoje usados de conservação dos protozoários
de água doce e pela impossibilidade de seu estudo in loco, a pesquisa nos diversos
locais em que estacionamos ocupou mediocremente nossa atenção. O mesmo
sucedeu com o potamoplâncton dos rios que percorremos, o qual por várias vezes
colhemos, verificando-o tão pobre em exemplares que seu estudo era de dificuldade
desanimadora. O rio Paraná e o rio Piquiri foram, sob esse ponto de vista, os únicos
pesquisados.

O lago Ipacaraí, no Paraguai, foi também objeto de pesquisas planctológicas,
mas das colheitas realizadas só vieram nas redes numerosíssimos copépodes e
representantes de outros grupos de pequenos crustáceos, ao lado de raras diatomáceas
naviculóideas; a água desse lago merecia estudo especial principalmente por apre-
sentar, mesmo em pequena espessura, cor cinzenta tendendo para o negro.

Muito mais proveitoso foi o estudo das espécies parasitas do homem e dos
animais, bem como o das amostras de plâncton marítimo que colhemos desde as
costas setentrionais do Uruguai até as de Santa Catarina. Tanto um como o outro
desses capítulos forneceram material de espécies novas ou raras e interessantes
dados biológicos e geográficos, que vêm sendo sucessivamente registrados em
diversas publicações feitas pelo Dr. Aristides Marques da Cunha e por mim.

Protozoários parasitos. Durante a excursão procuramos obter material de prove-
niência humana e também de animais indígenas que fossem porventura caçados.

Obtivemos protozoários pertencentes a diversos grupos, principalmente ciliados
e flagelados, mas também neosporídios (mixosporídios) e telosporídios (gregarinas).

Entre os ciliados parasitos, verificamos, como parasito do homem, o Balantidium
coli, o qual foi encontrado durante a viagem uma vez, e isso “em pessoa que não
mostrava nenhum sintoma de disenteria ou de qualquer outra perturbação subjeti-
vamente perceptível do aparelho gastro-intestinal”; o caso em questão foi verifi-
cado na cidade de Iguaçu e a doente portadora do parasito, cujas fezes foram
examinadas em procura dos ovos de ancilóstomo, apresentava apenas sintomas de
uma afecção nervosa. Não é a primeira vez que verificamos e assinalamos casos
dessa natureza (Ver Brazil-Medico, ano 32, n.4, p.26) em que nenhum papel

17 No original consta ‘planctonolojia’; substituímos pelo termo dicionarizado. [N.E.]



508 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 3 — Livro 3

patogênico pode ser atribuído ao Balantidium coli. No estado do Rio de Janeiro,
em cujo interior é de ocorrência freqüente esse protozoário, repetidas vezes tive-
mos ocasião de encontrá-lo, por mero acaso, em condições de completa inocuidade
aparente durante pesquisa de ovos de helmintos.

Dos ciliados parasitos que tivemos ocasião de observar em animais selvagens,
os que mais interesse apresentam são os encontrados no estômago do grande vea-
do galheiro, o suaçuapara (Cariacus paludosus Desm.), e no ceco da anta (Tapirus
americanus Briss.). Os ciliados em questão, de cujo estudo se encarregou o Dr.
Aristides Marques da Cunha, assistente do Instituto, não foram ainda todos deter-
minados, sendo representantes de novos gêneros e espécies cuja descrição será
objeto de publicação especial. Somente um dos parasitos da anta foi já descrito
pelo Dr. Marques da Cunha (Brazil-Medico, ano 32, n.12, p.161, 1918); é um
representante de novo gênero da família Cycloposthiidae, o qual recebeu a desig-
nação de Prototapirella intestinalis, n. g., n. sp.

Dos flagelados, destacou-se em primeiro lugar o Trypanosoma cruzi que, no
laboratório do Dr. Luiz Migone em Assunción, verificamos parasitar intensamente
exemplares de Triatoma infestans, recebidos de localidade próxima da capital
paraguaia. A deficiência de tempo não nos permitiu visitar os focos de dissemina-
ção do hematófago, mas a verificação que fizemos de portadores de bócio entre os
trabalhadores de Porto Isabel, todos eles provenientes do interior do Paraguai, ali-
ada à presença do tripanossoma do barbeiro nessa região, nos permite afirmar a
existência naquele país da moléstia de Chagas; de nada vale como argumento em
contrário a não verificação dessa entidade mórbida por parte dos clínicos do país,
pois bem conhecido é o fato de ter ela passado, até bem pouco, completamente
despercebida entre nós, apesar de sua grande disseminação.

Outra espécie de tripanossoma patogênico que infesta grande parte das zonas
que percorremos é o Trypanosoma equinum, agente etiológico do mal-de-cadeiras,
afecção dos muares e eqüídeos, de que visitamos um foco histórico constituído nas
margens do rio Salado [Salgado], próximo à cidade paraguaia de San Bernardino.

Na mesma região de que acabamos de falar a propósito do mal-de-cadeiras,
vegeta em abundância uma espécie de asclepiadácea Araujia angustifolia, em
cujo látex se encontra em abundância um flagelado do gênero Leptomonas, gêne-
ro esse que apresenta as maiores afinidades com o gênero Trypanosoma. O Dr. L.
Migone, que pela primeira vez descreveu esse flagelado, denominou-o Leptomonas
elmassiani, em homenagem ao fundador do Trypanosoma equinum, de quem foi o
mais ativo colaborador.

No Paraguai, do mesmo modo que nas zonas que atravessamos do noroeste de
São Paulo, é largamente disseminada a Leishmania brasiliensis, causadora da cha-
mada úlcera de Bauru, do nome de uma das localidades atacadas, ou melhor,
leishmaniose americana, entidade mórbida essa bastante conhecida entre nós. É
interessante notar aqui o fato de só ter a Comissão conseguido, durante todo o seu
percurso, um único exemplar de Phlebotomus, e esse, junto aos saltos de Santa
Maria, no Rio Iguaçu, zona de escassa população, onde nenhum caso de úlcera foi
por nós observado.

Segundo as verificações do Dr. L. Migone, não é essa a única espécie de
Leishmania que se tem encontrado no Paraguai, pois esse pesquisador verificou
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em Assunción o único caso até hoje descrito em país americano de leishmaniose
visceral ou kalaazar; desse único caso nos forneceu ele material que ainda não
tivemos oportunidade de estudar completamente.

Na cidade de Bauru, no noroeste do estado de São Paulo, graças à gentileza
do Dr. Castro Goyana, pudemos examinar uma série de doentes portadores de
disenterias, verificando, então, em um dos doentes em questão, a presença exclu-
siva de Chilomastix mesnili (Wenyon), e, em outro, a presença desse flagelado
associado ao Enteromonas hominis, espécie que foi por nós descrita e encontrada
pela primeira vez no Rio de Janeiro. Ambas essas verificações têm grande interes-
se. A do Chilomastix mesnili vem confirmar uma noção que já anteriormente
tínhamos da verificação desse parasito mais freqüente nas zonas rurais que nas
cidades, onde, como no Rio de Janeiro, são de ocorrência maior o Trichomonas
hominis e a Giardia intestinalis. A verificação do Enteromonas hominis é de maior
interesse ainda, portanto. Após nossa verificação inicial no Rio de Janeiro, só fora
ele assinalado em dois casos observados no Sudão Anglo-Egípcio, por Albert J.
Chalmers e Waino Pekkola; era nessa ocasião, portanto, o quarto caso conhecido;
a ocorrência desse protozoário parasitando o homem, na Guiana Francesa, onde
foi recentemente assinalado por Marcel Léger, faz crer ter ele uma distribuição
geográfica das mais extensas.

Dentre os plasmódios do homem, foram verificados apenas os parasitos das
formas terçã benigna e terçã maligna, Plasmodium vivax (Grassi & Feletti, 1890) e
Laverania malariae (Grassi & Feletti, 1890), não tendo sido assinalado nenhum
caso de infecção pelos parasitos da quartã, Plasmodium malariae (Laveran, 1881).

Foi notável a raridade dos mixosporídios de peixes, os quais pesquisamos em
todos os exemplares desse grupo capturados durante a viagem; a única espécie
observada parasitava um peixe vulgarmente denominado pacu (Pseudopimelodus
charus Val. ?) pelos regionais; era uma nova espécie do gênero Henneguyia que
descrevemos, em colaboração com o Dr. Marques da Cunha, sob a designação de
Henneguyia lutzi (Brazil-Medico, ano 132, n.52).

Microplâncton. Pelas razões acima expostas, não trataremos aqui, nem do
potamoplâncton dos rios Paraná e Piquiri, nem do limnoplâncton do lago Ipacaraí.
Apresentaremos unicamente a lista de plânctons pertencentes aos grupos dos
protozoários e das diatomáceas, que pudemos colecionar desde as costas seten-
trionais do Uruguai, na zona limítrofe com as águas brasileiras até as costas de
Santa Catarina. Verificamos a presença de 59 espécies, muitas das quais não ha-
viam ainda sido assinaladas em águas brasileiras. O material adquirido durante a
viagem, juntamente com amostras colhidas pelo Dr. Aristides Marques da Cunha,
constitui objeto de trabalho mais detalhado que está em via de publicação e no
qual, para cada espécie, vem designada a respectiva proveniência. Segue a lista
de que acima tratamos.

Cystoflagellata
1 – Noctiluca miliaris Suriray, 1836.

Tintinnodea
2 – Codonella morchella Cleve, 1900.
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3 – Tintinnopsis beroidea Stein, 1867.
4 – Tintinnopsis campanula (Ehrenberg, 1840).
5 – Cyttarocylis ehrenbergii (Clap. & Lachm., 1858) var. claparedei (Daday, 1887).
6 – Ptychocylis (Rhabdonella) apophysata (Cleve, 1900).
7 – Tintinnus ganymedes Entz, 1885.
8 – Tintinnus lusus-undae Entz, 1885.
9 – Tintinnus amphora Cl. & Lachm. var. quadrilineatum (Cl. & Lachm. 1858).

Schizophycea
10 – Richelia intrecellularis (Schmidt, 1901).
Sobre frústulas de Rhizosolenia setigera.

Dinoflagellata
11 – Prorocentrum micans Ehrenberg, 1888.
12 – Dinophysis ovum Schuett, 1895.
13 – Dinophysis schuetti Murray & Whitting, 1899.
14 – Dinophysis homunculus Stein, 1883.
15 – Glenodinium trochoideum Stein, 1883.
16 – Goniodoma polyedricum (Pouchet) Joergensen, 1899.
17 – Peridinium steini Joergensen, 1889.
18 – Peridinium depressum Bailey, 1855.
19 – Peridinium divergens Ehrenberg, 1840.
20 – Peridinium pentagonum Gran, 1902.
21 – Oxytoxum scolopax Stein, 1883.
22 – Oxytoxum milneri Murray & Whitting, 1899.
23 – Ceratocorys horrida Stein, 1883.
24 – Ceratium candelabrum (Ehrenberg) Stein, 1883.
25 – Ceratium furca (Ehrenberg) Clap. & Lachm, 1859.
26 – Ceratium fusus (Ehrenberg, 1883) Dujardin, 1841.
27 – Ceratium incisum (Karsten, 1906).
28 – Ceratium belone Cleve, 1900.
29 – Ceratium pentagonum Gourret, 1883.
30 – Ceratium penatum Kofoid, 1907.
31 – Ceratium palmatum (Schroeder, 1900) Schroeder var. ranipes, Cleve.
32 – Ceratium massiliense Gourret, 1883.
33 – Ceratium trichoceros (Ehrenberg, 1859) Kofoid, 1908.
34 – Ceratium tripos (O. F. Muller, 1777).
35 – Ceratium gibberum Gourret, 1883.
35a – Ceratium gibberum Gourret, 1883.
          forma sinistrum Gourret, 1883.
36 – Ceratium reticulatum (Pouchet, 1883) Cleve.
37 – Podolampas palmipes Stein, 1883.
38 – Podolampas bipes Stein, 1883.
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Silicoflagellata
39 – Dictyocha fibula Ehrenberg, 1839.

Diatomacea
40 – Melosira borreri Greville, 1856.
41 – Paralia sulcata (Ehrenberg, 1837), Cleve.
42 – Skeletonema costatum (Greville, 1886) Cleve.
43 – Leptocylindrus danicus Cleve, 1889.
44 – Guinardia flacida (Castracane, 1886) Peragallo.
45 – Rhizosolenia schrubsolei Cleve, 1881.
46 – Rhizosolenia setigera Brightwell, 1858.
47 – Rhizosolenia calvar-avis Schultze, 1858.
48 – Rhizosolenia alata (Brightwell, 1858), forma genuina Gran, 1911.
48a – Rhizosolenia alata (Brightwell, 1858), forma gracillima Cleve.
48b – Rhizosolenia alata (Brightwell, 1858), forma indica (Peragallo, 1892).
49 – Bacteriastrum furcatum Schadb., 1854.
50 – Chaetoceras schuetti Cleve, 1894.
51 – Chaetoceras subtile Cleve, 1896.
52 – Cerataulina bergonii Peragallo, 1892.
53 – Biddulphia mobiliensis (Bailey) Gruen, 1859.
54 – Biddulphia sinensis Grev., 1866.
55 – Biddulphia rhombus (Ehrenberg), W. Smith, 1844.
56 – Biddulphia favus (Ehrenberg, 1839), V. Heurck.
57 – Biddulphia vesiculosa (Ag.) Boyer, 1824.
58 – Bellerochea malleus (Brightwell) V. Heurck, 1858.
59 – Thalassiothrix nitzschioides Gruenow, 1862.

Observações entomológicas
Insetos observados durante a navegação
Durante os muitos dias que passamos a bordo de várias embarcações sobre o rio

Paraná e os seus afluentes, tivemos ocasião de fazer umas observações que, com-
binadas com outras feitas em ocasiões semelhantes, constituem um complexo de
observações biológicas que não parece destituído de algum interesse.

Durante o dia, no meio dos grandes rios, só aparecem poucos insetos. Entre eles
notam-se principalmente algumas borboletas que, de vez em quando, procuram
atravessar os rios mais largos, seja isoladas seja em bandos, como algumas espécies
de pierídeos. Raras vezes sentam-se nas embarcações. Outras apenas freqüentam
as margens dos rios, onde, às vezes, pousam por dentro de canoas ou no convés
das chatas. Nesta última situação notei principalmente uma espécie de Libythea
que parecia preferir este pouco a qualquer outro e ajuntava em grande número. Na
mesma situação apareciam também vários himenópteros de maior vulto.

Os coleópteros abundam nas matas que acompanham os lados dos rios, mas só
exemplares muito isolados aparecem por cima da água.

Há algumas mutucas que acompanham o percurso dos rios e freqüentemente
invadem as embarcações em pleno dia. São Lepidoselaga lepidota, Diachlorus
flavitaenia e D. bimaculatus, sendo as últimas espécies mal separadas. De todas
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só se observam fêmeas que freqüentemente procuram picar. Nunca são encontra-
das longe dos rios, onde os seus criadouros devem ser procurados. As larvas são
ainda desconhecidas, como também as de Esenbeckia, das quais algumas espécies
acompanham os rios, sem serem tão francamente diurnas. Na hora do crepúsculo
aparece o grande Chelotabanus aurora, que pode ser considerado uma espécie
francamente fluvial. Esta espécie e a Lepidoselaga são encontradas também nos
rios do norte.

Nos rios maiores os mosquitos não incomodam de dia, quando as embarcações
se acham longe das margens. Nas horas do crepúsculo e à noite algumas espécies
aparecem, atraídas pela luz, principalmente as Cellia e Mansonia, mas o seu
número é muito maior quando o navio está encostado ou perto da margem.

Os simuliídeos (borrachudos) parecem preferir a atmosfera úmida por cima
dos rios para as suas viagens, que se estendem a distâncias de dez a vinte léguas dos
seus criadouros, como verifiquei no rio São Francisco. O Simulium amazonicum é
encontrado em quase todos os rios maiores onde há cachoeiras e saltos; incomoda
principalmente durante as viagens feitas em canoa; em terra, ataca os cavalos em
preferência aos cavaleiros.

Nos portos notamos moscas das famílias Anthracidae e Syrphidae, que entram
a bordo. Algumas Muscidae criam-se a bordo ou acompanham as mercadorias.

A bordo dos vapores bem iluminados o número dos insetos que aparecem à
noite atraídos pela luz é muito maior, principalmente em tempo escuro; mas trata-
se geralmente de pequenas espécies. Entre os lepidópteros há pequenas mariposas
e muitos microlepidópteros; entre os dípteros prevalecem pequenos nematóceros
de larvas aquáticas, principalmente Chironomidae. Quando o rio atravessa exten-
sos pantanais, o número desses nematóceros aumenta extraordinariamente. Há
também vários neurópteros e tricópteros cujas larvas devem viver na água dos rios.
O número de espécies é pequeno, mas o número de indivíduos pode ser muito
grande. Trata-se principalmente de Plecoptera do gênero Perlodes e ocasional-
mente de efemerídeos. Algumas espécies de Trichoptera aparecem com bastante
regularidade. Notamos uma Leptonema e uma Macronematina que parece perten-
cer a espécie e gênero novos.

O número dos tricópteros descritos do Brasil já é bastante grande, mas deve
ficar muito abaixo do das espécies existentes, que são de conservação difícil, por
terem o corpo mole e as antenas finas e quebradiças. O comprimento destas é,
muitas vezes, extraordinário.

O meio oferecido às larvas aquáticas pelos grandes rios, com as suas águas
barrentas que depositam um limo abundante, é geralmente pouco favorável. O
número de espécies que se adaptaram a esse meio é pequeno, quando comparado
com o número das que preferem as águas claras das serras, mas o número total dos
indivíduos pode ser grande. Como alimento dos peixes têm importância prática,
mas o estudo deles é um dos muitos problemas reservados ao futuro.

Onde aparecem insetos com grande regularidade, sempre há aranhas; estas
também não faltam a bordo das embarcações.
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Dípteros sugadores de sangue
As informações recebidas concordam em afirmar que o verão de 1917-1918,

nas regiões percorridas no Paraná e em Paraguai, foi pobre em insetos, por ter sido
precedido por secas prolongadas e por uma grande geada no inverno. Em certas
regiões, esta era ainda claramente indicada, pelo grande número de galhos secos
existentes nas árvores. Acresce que o taquaruçu, muito abundante no alto do Paraná,
estava seco por ter florescido no ano passado. Com poucas exceções, nas zonas
percorridas só foi possível colecionar na margem dos rios ou a bordo, tendo tam-
bém o período mais rico já passado. Assim mesmo colhemos e montamos cerca de
seiscentos insetos, além de muitos exemplares não montados. Se não encontramos
muitas espécies novas, todavia conseguimos fazer certo número de observações
interessantes sobre a distribuição dos insetos sugadores de sangue. Por isso e por
causa do seu interesse prático, vou tratar primeiro deste grupo, principiando com
os mosquitos pernilongos.

Culicidae
Anophelinae. Desta subfamília só encontramos duas Cellia, sendo uma a

argyrotarsis, que se deve considerar a transmissora da malária, observada, no Alto
Paraná, nos moradores e na tripulação de navios que passam a noite em focos
dessa moléstia. Alguns exemplares foram apanhados em Porto Tibiriçá, nas casas,
e maior número veio a bordo da lancha durante uma excursão que fizemos ao Rio
Ivaí. Da outra espécie, C. albimana, apareceram poucos exemplares no Alto Paraná.
Estando o rio em período de enchente, as condições não eram muito favoráveis
para a multiplicação desses mosquitos e, como costuma acontecer em todos os
rios, em outras ocasiões certamente poderiam encontrar-se números muito maio-
res. Em todos os casos, não é preciso recorrer a outros sugadores de sangue para
explicar a transmissão da malária nestas regiões.

A Stegomyia, transmissora da febre amarela, foi encontrada não somente em
Bauru, mas também é abundante em Três Lagoas, em Mato Grosso; é esta a pri-
meira estação da estrada de Ferro que vai para Corumbá. Se as outras estações não
foram ainda invadidas, sem dúvida o serão no futuro, considerando-se a grande
facilidade com que esse mosquito é propagado pelas estradas de ferro.

Nos portos de Tibiriçá, Mojoli e Mendes, assim como em Iguaçu, a Stegomyia
não foi encontrada, evidentemente porque não é natural desta região e só existe
onde foi importada. Reapareceu em Encarnación e Assunción, e em San Bernardino.
Foi também encontrada a bordo do vapor “Brusellas”, mas mais na primeira parte
da viagem. Existia, todavia, tanto em Buenos Aires e La Plata como em Montevi-
déu. Não posso afirmar a sua existência em Rio Grande. Só uma vez pareceu-me
ver um mosquito voando do modo que é típico para o macho de Stegomyia.

As Culicidae que mais nos incomodaram durante a viagem foram as seguintes:

Culex fatigans (hoje quinquestriatus)
Culex confirmatus (hoje scapularis)
Ianthinosoma arribalzagae
Culex albofasciatus MacQ.
Mansonia titillans
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O comum mosquito noturno, geralmente conhecido por Culex fatigans Wied.,
é tão ubiquitário que não vale a pena indicar onde foi encontrado.

O Culex scapularis Rond., mais conhecido pelo nome confirmatus, abunda no
Alto Paraná. Nas casas e nos navios em movimento aparece em número menor,
mas, quando estes encostam em qualquer lugar, invadem-nos em companhia
do Ianthibosoma arribalzagae. Todavia, é só quando se penetra mais para dentro do
mato que ele se torna quase insuportável. É um fato curioso que as larvas desse
mosquito tão comum só raras vezes são encontradas, o que faz pensar que o adulto
vive muito tempo, sendo esta suposição apoiada pela freqüência dos exemplares
descamados. Na nossa viagem nunca encontramos um criadouro de larvas.

De Iguaçu a Encarnación os mosquitos em geral tornaram-se mais raros. Toda-
via, nossa espécie não é rara no Paraguai e mesmo na Argentina, onde há árvores.

O Culex aibofasciatus lembra muito o precedente. Ataca de dia em pleno sol,
e a picada é bastante dolorosa. Atraído pela luz, invade as casas e aparece em
grande número a bordo dos navios, mas nem por isso pode ser chamado um mos-
quito doméstico. Encontrei os primeiros exemplares abaixo de Corrientes. Abaixo
da cidade de Paraná, houve uma verdadeira invasão, quando atravessamos uma
extensa zona pantanosa. Até há pouco essa espécie só era conhecida da Argenti-
na; todavia, é muito abundante no porto da cidade de Rio Grande, aparecendo
também a bordo. Apanhei várias fêmeas cheias de sangue e deixei outras picar, e
obtive assim ovos, depois de três dias no mínimo. Os ovos eram deitados isolados,
tendo a mesma forma que os de Stegomyia. Afundavam facilmente, mas mesmo
debaixo da água houve desenvolvimento, posto que mais vagaroso. Cinco dias era
o tempo mínimo para o desenvolvimento da larva, que tem o tubo respiratório
curto e grosso, mostrando na última muda cerca de 14 espinhos curvos e compos-
tos, em cada pente. Geralmente são quase iguais, mas os últimos dois são mais
compridos e o da base é mais curto. O tubo, correspondente a cada um dos pentes,
tem nove cerdas, sendo situado um pouco mais perto do ápice. As antenas são
curtas e não têm tufo. O período larval durou cerca de duas semanas. A mortalida-
de nas larvas era muito grande, o que atribuo a condições defeituosas e diferentes
daquelas em que se criam geralmente. O período ninfal era um pouco inferior a
três dias.

Outra espécie, que encontramos em verdadeiros enxames no Alto Paraná e que
não faltava no Paraguai e na parte inferior do Paraná, é o Ianthinosoma arribalzagae.
Acima de Porto Mojoli, forma uma verdadeira linha de defesa, tanto nas margens
do rio como nas dos afluentes, atacando os que saltam e invadindo os navios que
encostam. O número de fêmeas que, em certos lugares, se sentavam na roupa das
pessoas, excedia tudo o que tenho visto até hoje, mas felizmente só um pequeno
número delas conseguia picar. Mais por dentro da mata, que acompanha todos os
rios, o seu número diminui rapidamente, enquanto aumenta o do Culex scapularis
(confirmatus). Este Ianthinosoma é encontrado quase exclusivamente na margem
de rios, e tudo parece indicar que é lá que ele se cria, faltando freqüentemente
qualquer outra água. Todavia, nunca foi possível encontrar as larvas, que devem
viver na profundidade da água ou agarradas às plantas. Destas, as Eichhornia for-
mavam uma zona marginal, mas as partes imersas estavam sempre cobertas de
lodo e nunca encontramos qualquer larva nelas.
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Conseguimos obter muitos ovos de Ianthinosoma arribalzagae; eram isolados,
de cor preta e parecidos na sua forma com os da Stegomyia. Infelizmente, em
observações variadas e muito prolongadas, não obtivemos larvas, o que indica
condições biológicas especiais. Provavelmente o período de incubação é muito
comprido.

Ao lado de exemplares típicos dessa espécie, observamos outros fazendo tran-
sição para o I. albigenu; este foi encontrado também na sua forma típica, e deve
representar apenas uma variedade.

As duas outras espécies de Ianthinosoma eram comparativamente raras, evi-
dentemente porque vivem em condições diferentes.

A Mansonia titillans foi observada tanto no Alto Paraná (Três Lagoas, Portos
Tibiriçá e Mojoli e trechos intermediários) como no Baixo Paraná. Ao escurecer
aparecia freqüentemente nas casas e a bordo. Era comum no rio Salado [Salgado,
em português] perto de San Bernardino (Paraguai). Os exemplares típicos com
escudo pardo-escuro encontraram-se mais para o sul. No princípio da viagem vi-
mos muitos exemplares com escudo avermelhado que parecem constituir uma
variedade.

Encontrei também no Alto Paraná dois exemplares de outra espécie, já obser-
vada no rio São Francisco e em Pernambuco, onde achamos as larvas nas raízes de
Pistia stratiotes. Talvez seja idêntica à Mansonia pseudotitillans que abunda no rio
Amazonas. As plantas de Pistia stratiotes eram escassas, e as que examinamos não
continham larvas. A extrema raridade de espécies de Taeniorhynchus também era
notável.

A Psorophora ciliata apareceu várias vezes a bordo, tanto no Paraná superior
como no inferior. É bastante comum no Paraguai, onde já foi colecionada pelo Dr.
Migone, em três variedades de cor, no rio Salado. No passeio que fizemos com ele
para esse rio, apanhamos as três variedades em grande número. Além da forma
típica, há uma forma ocrácea e outra quase preta que não deve ser confundida
com a Psorophora holmbergi. Desta, que parece ter um território muito limitado,
apenas apanhamos uma fêmea que veio a bordo, abaixo da cidade de Paraná.

No Salto de Iguaçu observei alguns Culex serratus e um C. crinifer.
Os mosquitos de mato, que se criam em bromélias, eram raros, porque estes

epifítos não foram geralmente encontrados em número e condições favoráveis.
Apenas no Salto de Iguaçu obtivemos algumas larvas, mas nada apresentavam de
maior interesse. Parte da zona é muito rica em taquaruçu e devia geralmente
prestar-se muito bem para estudos sobre a fauna deste. Infelizmente, tinha floresci-
do no ano passado, e em conseqüência disso os talos morrem. Apenas entre Porto
Mojoli e Porto Mendes encontramos uns poucos talos vivos, dos quais criei a Carrolia
iridescens e o Hyloconops longipalpis. Havia também umas larvas de Megarrhinus,
mas morreram durante a viagem.

Nessas matas encontra-se em abundância uma grande urtiga, Urera subpeltata
Miq. (?), cujos talos às vezes contêm água. O Dr. Araújo e eu colhemos e exami-
namos uma porção desta no caminho do salto ao porto de Iguaçu, logrando apenas
encontrar uma única larva do tipo das Dendromyia, sem caracteres muito distinti-
vos. Não conseguimos criá-la, assim fica a espécie incerta, todavia o assunto deve
ser investigado em tempo oportuno.
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Chironomidae, subfam. Ceratopogoninae
Pequenas ceratopogoninas hematófagas com as asas manchadas, conhecidas

geralmente por mosquitos pólvora e pertencentes ao gênero Culicoides, foram
encontrados nos portos Tibiriçá e Mojoli, no rio Piquiri e no Salto de Iguaçu, onde
invadiram as casas e principalmente as varandas abertas. Pareciam pertencer to-
das à mesma espécie pequena, descrita na minha monografia sob o nome C.
debilipalpis (a mesma espécie foi depois achada em Puerto Bertoni pelo Dr. Migone).
Em Iguaçu encontrei umas larvas de Culicoides em água de chuva, contida numa
pequena depressão da casca do tronco de uma árvore cortada, mas infelizmente
não consegui criar a imago. São estas as primeiras larvas de culicoides silvestres
encontradas na América do Sul.

No Paraguai recebemos do Dr. Migone “polverinos” de outra espécie, Culicoides
horticola Lutz. Parece existir também o Cotocripus pusillus.

Os Culicoides têm uma distribuição um tanto caprichosa, mas as espécies,
pouco numerosas, abrangem extensos territórios.

Simuliidae
As Simuliidae ou borrachudos existem no Brasil em vinte a trinta espécies, e

vivem em águas correntes ou encachoeiradas. Todavia, só pequena parte delas
encontra-se em rios maiores, cuja água sempre carrega e deposita barro em grande
quantidade; mesmo nas cachoeiras e saltos o número é bastante limitado, mas
contém algumas espécies que perseguem o homem.

O tempo mais favorável para estudar essas espécies é na vazante do rio. Ora,
na ocasião da nossa viagem havia enchente, o que prejudicou a colheita dos
primeiros estados. Só com muito custo consegui obter algumas larvas e casulos
logo acima do Salto do Iguaçu.

Do rio Paraná, o Sr. Schrottky descreveu três espécies de Simulium que atacam
o homem. Considerando-as novas, nomeou-as: S. inexorabile, paraguayense e
paranaense. Como já suspeitei em trabalho anterior, o primeiro é idêntico ao pertinax
Kollar, a espécie mais conhecida no Rio de Janeiro. O paraguayense é a mesma
espécie que considerei como tal e que obtive de vários lugares. Quanto ao
paranaense, não consegui encontrar espécie que se pudesse identificar nem obter
tipo da mesma.

O pertinax é comum em todo o litoral montanhoso, de Santa Catarina até a
Bahia, mas desaparece nas montanhas mais elevadas. Nunca foi observado acima
de 800 metros de altitude. Larvas e casulos encontram-se em grandes colônias,
principalmente nas partes mais horizontais dos degraus de pedra que formam sal-
tos e cachoeiras no leito de rios e córregos das serras, por exemplo da Tijuca
(acima da Cascatinha), da Gávea e da Serra da Estrela. A espécie reaparece em
regiões menos elevadas do interior, por exemplo nas margens do Tocantins, do Paraná
e do Paraguai. O paraguaiense foi encontrado no rio São Gonçalo, perto de Lassance,
no Salto grande do Paranapanema, no rio Grande (cujas águas formam parte do
Paraná) e em vários outros lugares onde há cachoeiras. Parece freqüente em
Tucumán. Schrottky diz que é muito comum no Alto Paraná, mas pouco se afasta
do rio. Encontrei-o em número enorme nas matas perto do Salto de Iguaçu; posto
que só pequena parte dos que aparecem chegue a picar, esta basta para incomodar
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extraordinariamente. Felizmente a irritação da picada é menor e desaparece mais
depressa do que a de S. pertinax.

Conheço as ninfas dessa espécie, mas não foi possível encontrá-las, natural-
mente por serem cobertas pela enchente. O grande número de adultos observados
nestas condições indica uma vida muito comprida.

Encontrei mais duas espécies de simulium, dos quais apenas a primeira ataca o
homem. É o conhecido piúm do norte, observado em pequeno número no Salto do
Iguaçu. O outro é o S. orbitale, que ataca os cavalos, de preferência em redor da
órbita, mas também em outras regiões do corpo. Foi observado no Alto Paraná em
Porto Mojoli, logo acima do Salto das Sete Quedas, onde naturalmente estavam os
criadouros. As larvas e ninfas, ambas muito características, foram achadas no Sal-
to do Iguaçu. Encontra-se geralmente em todas as cachoeiras grandes, como as de
Pirapora e de Paulo Afonso, no Salto de Avanhandava etc., sendo esta a única
espécie observada nas duas primeiras. Só excepcionalmente conseguem fixar-se
na própria pedra; mais vezes fazem uso de vegetais e principalmente das
Podostemonacea, que só se encontram em água encachoeirada. Servem de supor-
te para os primeiros estados do piúm, S. amazonicum Goeldi.

Ultimamente recebi do Dr. Migone as seguintes espécies, colecionadas em
Puerto Bertoni muito tempo depois de nossa passagem:

Simulium pertinax Kollar
Simulium orbitale Lutz
Simulium paraguayense Schrottky
Simulium amazonicum Goeldi
Simulium subpallidum Lutz

Do professor Wolffhuegel recebemos S. pertinax e S. rubrithorax; o primeiro de
Porto Aguirre, o segundo de Bonpland (Missões).

Em Porto Mojoli, não era raro o S. subviride que apanhamos em animais. O S.
incrustatum, espécie bastante comum, foi apanhado a bordo entre Porto Tibiriçá e
Porto Mojoli.

O único exemplar de Phlebotomus, observado durante a viagem, é uma fêmea
de longipalpis, apanhada à luz de uma lanterna, com noite fechada, na mata perto
do Salto de Iguaçu. Essa espécie ocorre também no Paraguai, onde o Dr. Migone
obteve alguns exemplares.

Distribuição faunística dos tabanídeos
A distribuição faunística dos tabanídeos sul-americanos, sobre a qual possuo

muitas observações, não pode ser definida em poucas palavras. Além de ser inde-
pendente das fronteiras políticas, quase não reconhece limites geográficos. Os rios
mais largos são completamente ignorados, e, das serras, apenas os Andes fazem
uma separação extensa e quase completa de faunas diferentes. Há algumas espé-
cies comuns, que não somente são encontradas em todo o Brasil, mas ainda nos
países visinhos. Outras aparecem esporadicamente em pontos muito distantes,
mas o maior número tem centros dos quais se irradiam para um território limitado,
sendo freqüentemente substituídas nos territórios vizinhos por outras muito apro-
ximadas. A temperatura média e a elevação vertical influem muito; nota-se também
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uma diferença acusada entre o litoral, onde predominam as matas, e as zonas de
campos do interior. As faunas dos estados do norte e as do centro e do sul seriam
completamente diferentes, se não fossem as espécies comuns e de extensão vasta,
das quais falei há pouco. Na nossa viagem encontramos as formas da zona média
e da do sul, e destas principalmente as do interior, além das espécies ubiquitárias.

Em seguida dou uma lista das mutucas obtidas durante a viagem, como contri-
buição a sua localização; as espécies características das regiões são grifadas. A
maior parte da viagem só permitiu colecionar a bordo ou nas margens do rio, sem
a ajuda de animais, mas nos portos Tibiriçá, Mojoli, Iguaçu, no Salto de Iguaçu e
no Paraguai (entre San Bernardino e o rio Salado) tínhamos cavalos ou burros.
Entre centenas de exemplares só vi um macho.

No princípio da viagem as chuvas eram freqüentes. A estação era favorável
para o maior número de espécies, mas para algumas já era tarde, de modo que o
nosso catálogo com cerca de 25 espécies é muito incompleto.

Mutucas da região de Porto Tibiriçá
1 – Erephopsis xanthopogon
2 – Esenbeckia clari
2a – Esenbeckia clari var. nigricans
3 – Selasoma tibiale
4 – Lepidoselaga lepidota
5 – Diachlorus bimaculatus
6 – Chlorotabanus mexicanus
7 – Odontotabanus aurora
8 – Macrocormus sorbillans
9 – Neotabanus ochrophilus
10 – Neotabanus triangulum
11 – Neotabanus comitans
12 – Leucotabanus leucaspis

Região de Porto Mojoli
1 – Erephopsis ardens
2 – Chrysops costatus
3 – Chrysops leucospilus
4 – Diachlorus flavitaenia
5 – Cryptototylus unicolor
6 – Odontotabanus aurora
7 – Odontotabanus cinerarius (com asas enegrecidas)
8 – Phaeotabanus limpidapex
9 – Phaeotabanus aphanopterus
10 – Tabanus cayennensis (só visto, não apanhado)
11 – Macrocormus sorbillans
12 – Catachlorops intermedius
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Puerto Bertoni (Paraguai)
A coleção do Sr. A. de Winkelried Bertoni continhas as espécies seguintes:

1 – Erephopsis ardens
2 – Epipsila eriomeroides
3 – Esenbeckia nov. spec.
4 – Dichelacera alcicornis
5 – Odontotabanus fuscus
6 – Neotabanus ochrophilus
7 – Macrocormus trizonophthalmus

Região de Iguaçu
1 – Erephopsis ardens
2 – Catachlorops intermedius

Paraguai (Região de Assunción)
1 – Erephopsis ardens
2 – Erephopsis marginata
3 – Chrysops parvifascia
4 – Dichelacera modesta
5 – Tabanus importunus
6 – Neotabanus ochrophilus
7 – Neotabanus triangulum
8 – Leucotabanus leucaspis
9 – Diachlorus bipunctatus
10 – Pseudacanthocera marginata
11 – Tabanus interpunctus
12 – Tabanus monogramma
13 – Tabanus fuscofasciatus var.
14 – Chlorotabanus mexicanus
15 – Macrocormus pseudosorbillans
16 – Poecilosoma quadripunctatum
17 – Chrysops costatus
18 – Chrysops crucians
19 – Chrysops laetus
20 – Chrysops leucospilus
21 – Chrysops nigricorpus
22 – Chrysops parvifascia

As oito primeiras espécies foram colhidas em março entre San Bernardino e o
rio Salado [Salgado]; as outras foram determinadas entre exemplares colhido pelo
Dr. Migone em épocas anteriores. Creio também ter visto o Tabanus cayennensis,
e observei o Poecilosoma quadripunctatum. No Paraguai existe também
Lepisoselaga albipes e Dichelacera trigonotaenia.

Sobre as mutucas do noroeste de São Paulo e da zona vizinha do Mato Grosso
já foi publicada uma nota nestas Memórias.
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Depois de terminada a viagem, recebi ainda algumas coleções reunidas nas
zonas percorridas, e que, junto com outras anteriormente feitas nas mesmas regiões,
permitem aumentar os dados sobre estas faunas locais.

Junto aqui uma lista de:

Tabanídeos das Missões
(Colecionados por Van de Venne e comunicados pelo professor Wolffhuegel)
1 – Erephopsis ardens – Porto Aguirre, rio Iguaçu e Bonpland
2 – Pseudoscione longipennis (Ricardo) Missiones
3 – Chrysops costatus – Bonpland
4 – Chrysops fusciapex – Bonpland
5 – Diachlorus flavitaenia – rio Paraná
6 – Tabanus fuscofasciatus – Bonpland
7 – Poecilosoma quadripunctatum (F.) – Bonpland
8 – Leucotabanus leucaspis – Bonpland
9 – Leucotabanus ocellatus n. sp. – Missiones
10 – Chelotabanus aurora – Salto de Iguaçu, Porto Aguirre
11 – Stictotabanus conspicuus – Missiones
12 – Catachlorops intermedius – Missiones
13 – Dicladocera macrospila – Missiones

A esta lista podem-se acrescentar algumas espécies, já descritas por MacQuart
com a indicação “Du territoire des Missions”. Em parte indicam que se devia tratar
de uma região das Missões, bem diferente na sua fauna.
14 – Tabanusfenestratus – MacQuart
15 – Tabanus angustus – MacQuart
16 – Tabanus missionum – MacQuart
17 – Tabanus hilarii – MacQuart
18 – Tabanus trigonophorus – MacQuart

Tabanídeos do Uruguai
Mandados pelo Sr. Juan Tremoleras:

1 – Tabanus (Macrocormus) rubescens Bigot
2 – Tabanus fuscofasciatus MacQ.
3 – (Neotabanus) pungens Wied. syn. Comitan Wied.
4 – Neotabanus dorsiger Wied.
5 – Neotabanus triangulum Wied.
6 – Neotabanus trivitatus F.
7 – Neotabanus ornatissimus Brethes
8 – Neotabanus angustus MacQ.
9 – Neotabanus missionum MacQ.

Espécies já obtidas em ocasiões anteriores:

10 – Chrysops uruguayensis
11 – Dichelacera trigonotaenia
12 – Neotabanus angustus
13 – Neotabanus bonariensis
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14 – Neotabanus missionum
15 – Neotabanus trigonophorus

O Tabanus pictipennis, descrito por MacQuart, de Maldonado, não existe na
coleção do Instituto.

Quase todas estas espécies foram encontradas também em países vizinhos.
Para comparação das faunas dou em seguida umas listas dos outros estados do

Brasil meridional, extraídas das coleções por mim organizadas ou examinadas:

Estado do Rio Grande do Sul
1 – Erephopsis marginalis
2 – Erephopsis ardens (S. Leopoldo – MacQuart)
3 – Dichelacera lacerifascia
4 – Dichelacera multiguttata
5 – Dichelacera trigonotaeniata
6 – Dichelacera unifasciata
7 – Dichelacera alcicornis
8 – Poecilosoma histrio
9 – Poecilosoma monogramma
10 – Poecilosoma quadripunctatum
11 – Dicladocera macrospila
12 – Dicladocera gutipennis
13 – Dicladocera potator
14 – Macrocormus sorbillans
15 – Neotabanus angustus
16 – Neotabanus bonariensis
17 – Neotabanus missionum
18 – Neotabanus triangulum
19 – Neotabanus trigonophorus
20 – Neotabanus ochrophilus
21 – Chelotabanus impressus
22 – Chrysops crucians
23 – Chrysops leucospilus

Estado de Santa Catarina
Os tabanídeos que temos de Santa Catarina consistem principalmente em uma

pequena coleção, feita por mim em São Bento, e outra maior, feita pelo Dr. Pinto
Guedes no litoral. Trata-se de regiões montanhosas com muito mato, e a fauna se
parece com a das regiões correspondentes de Paraná, São Paulo, Mato Grosso e
Rio de Janeiro.

Achamos apenas duas formas inteiramente novas, ao lado de alguns represen-
tantes de espécies raras, em parte indescritas, como consta da seguinte lista:

1 – Erephopsis sorbens
2 – Erephopsis aurimaculata
3 – Erephopsis incisuralis
4 – Chrysops laetus
5 – Diachlorus bivitatus
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6 – Diachlorus flavitaenia
7 – Stigmatophthalmus altivagus
8 – Acanthocera longicornis
9 – Acanthocera eristalis
10 – Acanthocera nigricorpus
11 – Dichelacera alcicornis
12 – Catachlorops intermedius
13 – Catachlorops praetereuns
14 – Catachlorops rufescens
15 – Amphichlorops flavus
16 – Rhabdotylus planiventris
17 – Dicladocera furtata
18 – Dicladocera macula
19 – Dicladocera potator
20 – Dicladocera rufipennis
21 – Poecilosoma quadripunctatum
22 – Leucatabanus nigristigma
23 – Neotabanus triangulum
24 – Odontotabanus impressus
25 – Chlorotabanus mexicanus
26 – Stictotabanus conspicus n. sp.
27 – Leptotabanus nigrovenosus
28 – Stibasoma Willistoni
29 – Stibasoma semiflavum
30 – Poecilosoma punctipenne
31 – Erephopsis nigricorpus
32 – Dichelacera rubricosa

Litoral e serra costeira do estado do Paraná
As mutucas encontradas no litoral e na serra costeira do Paraná pertencem a

uma fauna que se estende de São Paulo a Santa Catarina. Para apoiar essa afirma-
ção cito apenas algumas espécies que se acham nas coleções organizadas por
mim:

Erephopsis sorbens
Chrysops costatus
Stibasoma willistoni
Rhabdotylus planiventris
Catachlorops intermedius
Poecilosoma punctipenne
Poecilosoma quapripunctatum
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Notas zoológicas

Mamíferos
O mamífero mais interessante do Paraná brasileiro é a ariranha (Lutra

paranaensis). Encontramos alguns exemplares durante a viagem e observamos uma
fêmea criada de pequena que era completamente mansa. Na viagem vimos tam-
bém alguns bandos de capivaras, que, por sua vida anfíbia, se prestam à observa-
ção de bordo.

Nas regiões atravessadas há grandes trechos de verdadeiro sertão, onde ainda
existe toda a fauna primitiva. A maior parte dos mamíferos escapa à vista, mas a
caça grande acusa sua presença por rastos e outros indícios. As antas ainda são
freqüentes no Paraná e nos afluentes, e os grandes cervos abundam no lado de
Mato Grosso onde há campos. O grande tatu canastra manifesta a sua existência
pelos enormes buracos que ele cava. Tivemos o raro espetáculo de ver um tatu
azul atravessar facilmente a nado um rio bastante largo. Outra vez vimos um
quati, montado num pau que ia arrastado pela corrente do Paraná e foi engolido
num dos numerosos sorvedouros. No Salto de Iguaçu vimos um ou dois exemplares
de cutia no mato; na cidade recebemos uma das pequenas lebres que lá aparecem
freqüentemente. Com alguns morcegos, apanhados numa gruta, enumeramos to-
dos os mamíferos que observamos nas regiões percorridas. Nunca encontramos
macacos, que parecem limitados a poucas espécies, e tampouco ouvimos o ronco
característico das espécies maiores.

Aves
Os pássaros aquáticos que encontramos são observados em quase todos os rios

maiores, dos quais não foram afugentados. Por causa das enchentes ou por serem
os trechos de rio menos favoráveis, o número deles nunca era bem grande. A única
exceção foi um bando enorme de garças brancas, encontrado no Alto Paraná. De
espécies que ainda não tínhamos visto em liberdade, podemos mencionar apenas
a Chauna cristata que observamos no Baixo Paraná e cuja voz extraordinária ouvi-
mos no rio Salado. Na Empresa Allica vimos muitos exemplares mansos.

De pássaros observados na margem dos rios convém mencionar principalmente
as araras. Vimos um grande bando de araras vermelhas, espetáculo interessante e
novo para nós. A espécie azul e amarela (canindé) só aparecia em bandos peque-
nos. Os tucanos e várias espécies menores de papagaios eram numerosos em cer-
tas partes, como também os pombos legítimos. Todos esses pássaros gostavam de
pousar nas taquaras secas, onde eram muito visíveis.

Uma caça freqüente na parte brasileira do Paraná é a jacutinga.

Répteis
Em Iguaçu recebemos uma jararaca morta de um metro e quarenta centímetros

de comprimento. Na mesma região existem a jacaracuçu e o urutu (Lachesis
alternata). No museu de Trindade (Assunción) vimos uma cascavel do tipo das do
norte e jararacas, parecidas, uma com a forma neuwiedii, e outra com aquele que
recebeu o nome impróprio L. cutiara. Havia também espécies de Elaps.



524 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 3 — Livro 3

Peixes
Os peixes observados no Alto Paraná limitam-se a um surubi e alguns dourados,

pacu e matrinxã, pescados a anzol durante as nossas excursões, sendo a ocasião
pouco favorável. No Paraguai vimos exemplares do Lepidosiren, que lá não é raro
e tem o nome vulgar pirambóia.

Crustáceos
Durante a nossa viagem observamos alguns crustáceos interessantes, da ordem

Phyllopoda. Logo abaixo do Salto da Sete Quedas encontramos, em duas peque-
nas poças de água de chuva acumulada, numerosos exemplares de uma Eulimnadia
em propagação partenogenética ativa. Parece tratar-se de Eulimnadia brasiliensis
G. O. Sars, à qual mais se assemelha. As diferenças observadas não nos parecem
suficientes para distinguir uma nova espécie entre esses animais, sempre um tanto
variáveis. A casca dos exemplares obtidos estava densamente coberta com fios de
algas, ao lado de infusórios muito freqüentes em pequenos animais aquáticos.

Na lagoa Ipacaraí foram pescados, em lugar raso, alguns outros filópodes que
determinamos como Estheria hislopi Baird. No plâncton havia três espécies de
Cladocera, já colecionadas por Anidits e determinadas por Daday como
Diaphanosoma brachyra Lievin, Ceriodaphnia cornuta Sars e Bosmina longirostris
Leidiz. Além disso, havia um copépode, determinado por Daday como Diaptomus
conifer Sars. Todas essas formas pertencem também à fauna européia.

Insetos
Às notas já dadas, acrescentamos que em Iguaçu obtivemos um exemplar de

Jequitiranabóia (Fulgora), da espécie também observada no Rio e em São Paulo, e
um bonito Enoploceras armillattus, um dos maiores coleópteros. Na coleção Bertoni
havia um exemplar da Cuterebra schmalzi, descrita por mim de Santa Catarina.

No Paraguai observa-se, tanto no reino animal como no vegetal, uma mistura
de formas que correspondem ao norte, e de outras, parecidas com as do sul do
Brasil. Este fenômeno aparece também na fauna entomológica.

Moluscos
Citamos apenas algumas observações sobre os Planorbis do Paraguai. O Pl.

cultratus, forma do norte já assinalada do Paraguai, foi verificado por mim em
Encarnación. Em Trindade encontrei uma espécie idêntica com nigricans Spix, e, na
lagoa de Ipacaraí, outra que podia ser o heloicus de D’Orbigny. É bem menor que o
peregrinus e não alcança o tamanho de centimetralis. O animal é pequeno; tem
antenas bastante claras e a parte anterior do corpo pigmentada, mas de um modo
menos contínuo, aparecendo pardo-acizentado. Sobre a cavidade respiratória, o pálio
mostra manchas pigmentadas irregulares, sendo o resto muito transparente.

O saco visceral contém um fígado ocráceo e a glândula genital esbranquiçada;
parece distintamente avermelhado pela abundância de sangue vermelho. A casca
é córnea, muito transparente e apenas ligeiramente amarelada; tem cinco giros,
aumentando lentamente em calibre; a boca é um pouco dilatada e ligeiramente
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defletida. É carregada horizontal quando o animal bóia, mas vertical quando está
no fundo ou quando pasta na parede de uma cuba.

No museu de Montevidéu obtive cascas típicas de Pl. peregrinus D’Orbigny.

Notas botânicas

As margens do Alto Paraná são revestidas por mato contínuo, que apresenta
numerosas embaúbas, uma série de grandes figueiras e muitas leguminosas, das
quais os ingazeiros mais se avizinham da água. Há grande quantidade de taquaras,
entre as quais o taquaruçu se distingue por sua altura, excedendo freqüentemente
a das árvores vizinhas. Embaixo das árvores há cortinas de trepadeiras maiores e
menores. Na margem da água nota-se geralmente uma orla de Eichhornia que
muitas vezes são levadas pela corrente formando os “camalotes”. Em alguns luga-
res são substituídas por gramíneas. Onde há paredões, aparece muito a Cuphea
melvilla, sendo a pedra decorada com bromeliáceas e cactáceas.

No meio da verdura geral aparecem poucas flores. Notamos cássias, ingás e
várias outras leguminosas, um Hibiscus aquático e várias bignoniáceas brancas,
amarelas e rosas.

Nas pedras ao lado e por dentro dos Saltos do Iguaçu notava-se apenas uma grande
gramínea. Na foz do Iguaçu e de lá para baixo abundava na margem um Croton
com inflorescências compridas, alternando com sapindáceas e Sarandi. Taquaruçus
secos e outras taquaras verdes eram muito abundantes. Esta formação continuava
até perto de Encarnación, apenas interrompida por freqüentes derrubadas.

Em Porto Bandeira achamos uma trepadeira parecida com Mesechites sulphurea.
A mesma foi encontrada em Encarnación ao lado de outra Apocinácea, de flores
brancas e com longo tubo estreito, que só abrem à noite.

No campo perto dessa cidade achamos uma flora caracterizada por muitas
espécies, novas para nós, por exemplo duas verbenas das quais uma vermelha,
uma Lippia curiosa, uma vistosa labiada azul e uma Ipomoea singular I. malvoidea.
Abundavam um Eryngium e a sensitiva, ao lado de uma Agelonia e de outras
escrofulariáceas. Essa flora nos acompanhou até Assunción, onde encontramos a
Ipomoea fistulosa em lugares úmidos, e, na água, duas espécies de Echinodorus,
uma marantácea e uma butomácea. É freqüente a Araujia stenophylla, cujo látex
pode conter flagelados abundantes, como descobriu o Dr. Migone. Na excursão ao
rio Salado [Salgado] observamos a Celtis glycocarpa, uma bignoniácea interessante
e muitas outras plantas com flores vistosas.
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