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Tendo decidido divulgar minhas opiniões sobre a propagação e a conseqüente
prevenção da lepra fora da América do Sul, onde já eram bastante conhecidas, pareceu-
me adequado revisar toda a literatura das últimas décadas, o que me foi possível graças
à rica biblioteca do Instituto Oswaldo Cruz e do colega Dr. H. de Souza Araújo, e também
à minha própria literatura que, em parte, é ainda mais antiga.

As opiniões aqui expressas não têm nenhuma pretensão de ineditismo, e algumas já
foram debatidas há muito tempo. É certo que selecionei, dentre uma profusão de dados
contraditórios, aqueles que mais se adequavam às minhas próprias observações e
experiências, e o leitor competente talvez venha a descobrir alguma coisa que lhe tenha
escapado até agora, ou que não fora adequadamente observada. É assim que devem ser
compreendidos os relatos que se seguem sobre o que foi observado na lepra.

Ao se debruçar sobre a literatura, o leitor pouco experiente em relação a essa doença
encontrará tantas opiniões e dados contraditórios que não conseguirá formar uma idéia
de como ela surge e se propaga. Terá de conferir a validade das informações e selecionar
o que lhe parece plausível e melhor corresponde às suas próprias observações. As
explanações que se seguem podem servir como exemplo de uma tal seleção crítica.

Literatura
A literatura, que há muito tempo já era bastante extensa, continua a aumentar a uma

velocidade crescente, de maneira que se torna quase impossível a qualquer um estudar
os originais. Assim, julguei conveniente indicar apenas as principais fontes, através das
quais será possível encontrar a literatura correspondente aos diversos capítulos.

Conferências
1) Congresso Internacional de Dermatologia e Sifilografia, Paris, 1889. Relatório

em Monatshefte für Praktische Dermatologie, v.IX, n.5 e 6 – Lepra: p.233, 239,
241.

2) II Conferência Internacional sobre Lepra, 1897. Anexa a I Congresso Internacional
de Dermatologistas, Berlim, setembro de 1904, v.1, 2.

3) 12a Conferência Internacional sobre Lepra, 1909, Bergen. Bibliotheka
Internationalis, v. VII, p.71.

Surgimento, propagação e combate à lepra*

Prof. Dr. Adolpho Lutz

* Tradução do livreto “Entstehung, Ausbreitung und Bekämpfung der Lepra”, Annaes da Academia
Brasileira de Sciencias, v.8, n.2, 30 de junho de 1936, p.87-125. Versão mais extensa deste texto
foi publicada  nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (tomo 31, fascículo 2, maio de 1936), em
português — “A transmissão da lepra e suas indicações profiláticas” (p.373-81) — e em inglês:
“Transmission of Leprosy and Prophylactic Indications” (p.383-90). Ambas as versões encontram-se
na presente edição das obras de Adolpho Lutz. [N.E.]
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4) Conferência da Missão em Calcutá, 1920. Cf. Klingmüller, 1930, p.641.

5) Congresso Pan-Americano sobre Lepra no Rio de Janeiro, 1922.

6) Conferência Científica Internacional de Lepra, Strassburg, 1928, Relatório. Paris,
1924.

7) I e II Congresso Russo sobre Lepra, Moscou, 1926 e 1927.
Sinopse das conferências em Klingmüller, p.640. Edição 1930.

Periódicos
1)  Archivos de Lepra, n.1-60, Bogotá, Colômbia, 1935.

2)  Leprosy Review, v.1-5, Londres, 1930-1935.

3) Leprosy in India, v.1-7, Calcutá, 1929-1935.

4) International Journal of Leprosy, v.1-3, Manila, 193(?)-1935.

5) Revista Paulista de Leprologia, São Paulo, 1933-1935.

6) Without the Camp. The Missions of Lepers, n.1-160, Londres, 1935.

7) Boletim da Soc. Ass. Laz., v.1-6, S. Paulo.

8) Bibliotheka Internationalis, Lepra, 1900-1914, Paris, Londres. Continua em Lepra,
Bibliotheka Internationalis, Manila, Londres, Nova York, Paris.

Importantes artigos em manuais

1) Hirsch, Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. Erlangen 1859-
1864, Abt. II, p. I.

2) Neumann, Lehrbuch der Hautkrankheiten. Wien, 1870.

3) Hebra und Kaposi, Maladies de la Peau, Trad. par Doyon, Paris, 1878.

4) Hirsch, Die chronischen Infektions und Intoxikationskrankheiten. Art. Aussatz.
Stuttgart, Verlag Ferd. Enke, 1883, p.1.

5) E. Besnier, L. Brocq, L. Jacquet. La Pratique Dermatologique. Paris, Masson et
Cie. Edit., 1900.

6) Babes, Die Lepra – In Nothnagels Pathologie und Therapie, 1901.

7) Armauer Hansen, Lepra. In Kolle und Wassermann, Handbuch d. Pathologie.
Mikroorganismen. Ed. 1902, VI und VII.

8) E. Jeanselme und Marcel Sée, Lèpre. In La Pratique Dermatologique, Tome III,
Paris, Masson & Cie. Ed. 1902.

9) Marchoux, “Lèsions viscérales”, in Traité de Pathologie, 1919, v.VII, p.443.

10) Jadassohn, “Lepra”. In Kolle, Kraus, Uhlenhut, Handbuch der Patholog.
Mikroorganismen, 1928.

11) Chantemesse et Mosny, “Maladies de la Peau”, in Traité de Hygiene, v.7.

12) Klingmüller, Die Lepra. Im Handbuch der Dermatologie, herausg. von Jadassohn
u.a., Julius Springer, Berlin, 1930.
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Monografias
1) Zambaco Pascha, Les Lépreux de Constantinople, Paris, 1897.

2) H. Leloir. Traité de la Lèpre. Avec planches. Paris, 1886.

3) Castellani and Chalmers. Manual of Tropical Medicine.

4) Dom Sauton, La Léprose. Paris, 1901. Ancienne Librairie G. Carré et C. Naud. Ed.

5) E. Jeanselme, La Lèpre, 1934. G. Doin et Cie. Ed., Paris.

6) Souza Araújo. A Lepra. Estudos realizados em 40 países, 1924-1927. Rio de
Janeiro, Typ. do Instituto Oswaldo Cruz.

Artigos
1) Souza Araújo, in Vida Medica, Anno II, n. 7, Rio de Janeiro.

2) Mitteilungen von Yamada, Toyama, Kurita, Kikuchi, Shibayama, Honda
[Comunicações de Yamada etc.], in Mitteilungen der Medizinischen Gesellschaft
zu Tókio [Comunicações da Sociedade Médica de Tóquio], Bd. 22, Heft 20,
p.263.

3) Roberto Campana, “Note sulla Lepra”, Milano, 1881. In Archivos de Biologia
1884. Cf. Klingmüller, p.752.

4) Ch. Nicolle, in Annales de l’Institut Pasteur, de Tunis. 25, 1906, April 1907, 1909,
p.104, 1911, p. 275.

5) Baramikow, in Centralblatt für Bakteriologie. u.s.w., XXXXI, p.113, 1927, p.709,
1929, p.781.

6) Ch. Nicolle, in Revue de la Soc. de Biologie, n.69, 1910, p.281, n.70, 1911,
p.991.

7) E. Levy, in Archiv für Hygiene, Bd. XXX, p.168, in Zentralblatt für Bakteriologie,
XL, p.7, 24.

Ilustrações
Representações em figuras, simples e em cores, das lesões na pele são muito mais

instrutivas do que qualquer descrição. Especialmente as moldagens, muito bem feitas
em Londres, Paris e mais tarde, também, em outros lugares, são muito elucidativas, e
para registrar, de forma permanente, estados passageiros. As moldagens também podem
ser usadas em ilustrações coloridas, como ocorre no Atlas Dermatológico de Jacobi e
também em Jadassohn.

Seria muito desejável reunir fotografias, coleções boas de imagens estereoscópicas
para formar um Atlas. Uma coleção desse tipo seria de grande valor para os médicos
que têm a responsabilidade oficial de examinar os casos de suspeita de lepra. Deveriam
constar breves descrições das figuras em vários idiomas.

A forma nodular da lepra nos casos bem evidentes é representada com mais freqüência
nas ilustrações, mas precisa haver maior número de reproduções dos diversos aspectos
variantes da forma macular. Fotografias simples e reproduções não coloridas podem ser
suficientes para a representação de algumas condições, mas esse não é o caso das diversas
manifestações da forma macular.
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Até hoje, só tive conhecimento das grandes coleções ilustradas de Danielssen e Boeck
(1862), e de Zambaco Pascha (1897). As duas são tão difíceis de encontrar que, na
prática, não podem ser levadas em conta. A primeira contém 24 ilustrações coloridas, e
fornece orientação mais que suficiente sobre as diversas manifestações observáveis não
apenas na pele como em outros órgãos.

Os tratados mais recentes são mais econômicos em ilustrações. Uma exceção é o
livro de Jeanselme, La Lèpre, no qual se encontram dez ilustrações, das quais apenas
seis mostram imagens microscópicas.

Recomendo ao leprologista principiante que veja muitos doentes e ilustrações, mas
nada substitui a observação prolongada de pacientes individuais.

História
Com relação à história da lepra, já amplamente discutida no passado, quase não tem

havido avanços, uma vez que os pontos duvidosos ainda aguardam resolução.
Dependem mais de esclarecimentos lingüísticos do que propriamente médicos. De
qualquer forma, é possível afirmar que a lepra verdadeira já era conhecida e diferenciada
no Oriente e no Norte da África há vários milênios. Para nós, é de grande importância
saber que a lepra estava bastante disseminada no continente europeu durante a Idade
Média, levando à criação de vários leprosários. Foram erguidos em vários lugares onde
há muito tempo já não se observam casos autóctones, e os pacientes oriundos de outras
localidades que para lá foram transferidos não fizeram surgir novos casos. Quase não há
dúvida de que isso se deva não apenas ao isolamento, mas também a outras causas bem
distintas, uma vez que a extinção da doença ocorreu muito lentamente. Isso deve ser
atribuído, principalmente, a alterações das condições externas, como aconteceu com a
malária, que se disseminara bastante antigamente, e com a miliária epidêmica.
Constatamos, portanto, o fato de extrema importância de que, hoje, em áreas
originalmente muito afetadas, já não há mais risco de transmissão da doença, o que
torna difícil admitir outra explicação que não seja a eliminação de um agente
intermediário.

Em outras partes da Europa, em geral nas proximidades da orla oceânica, mantiveram-
se alguns pequenos focos até a atualidade, como por exemplo na Bretanha, nos Pireneus
e na Riviera. O estudo desses focos mostrou que consistiam, em parte, em casos pouco
intensos, ou seja, de lepra nervosa, dos quais alguns sequer foram reconhecidos como
lepra, e outros, diagnosticados como siringomielia (doença de Morvan); outra parte desses
casos ficou conhecida por “cagots”, nome usado antigamente para designar a lepra
verdadeira.

Geografia
A distribuição geográfica da lepra é conhecida e, em si, não tem grande importância,

a não ser que surjam dados confiáveis sobre novas ocorrências em regiões antes tidas
como livres da doença. De forma geral, podemos afirmar que se observam tanto os
casos autóctones quanto os vindos de fora em todos os países. Daí a responsabilidade
de cada médico de conhecer as características dessa doença, que tanto é antiga quanto
atual. Não é lisonjeiro para a classe médica haver diagnosticado erroneamente tantos
casos de lepra, tratando-os de forma inadequada, apesar de não ser uma doença tão
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difícil de identificar. É bem verdade que numa parte não muito extensa da Europa não
são reconhecidos casos autóctones, mas com o intercâmbio crescente entre os países,
está sempre aumentando o número de pessoas que adquiriram a doença em outras
regiões. Trata-se de pessoas que tinham, a princípio, a mesma nacionalidade, mas
emigraram, ou de membros de sua família. Isso também constitui uma evidência de que
a extinção da lepra não está relacionada a uma esparsa distribuição populacional, mas
provavelmente a outras causas.

Certamente é possível distinguir países em que surgem novos casos de lepra
regularmente, e países em que a doença não é, ou apenas raramente é transmitida pelos
numerosos pacientes imigrados. Em momento oportuno voltarei a comentar esse ponto
muito importante que não foi ainda devidamente analisado.

A monografia “A lepra, estudos realizados em 40 países”, de H. de Souza Araújo, de
1929, contém várias observações sobre a ocorrência da doença em diversos países e
sobre as instituições de isolamento neles existentes.

Hereditariedade

No passado, quando não havia conhecimento preciso sobre as reais causas da lepra,
atribuía-se à hereditariedade o fato de que, em muitas localidades, a doença acometia
vários membros de uma mesma família. Chegou-se até a afirmar que a doença era
transmitida apenas por via genética, muito embora um conhecimento meramente
superficial sobre as condições de sua propagação em outros países bastasse para rechaçar
tal hipótese. Obteve-se aparente confirmação dessa hipótese com os resultados negativos
dos testes de transmissão em humanos. O certo teria sido falar não em doença familiar,
mas em doença de pessoas que habitam uma mesma casa, como advertiu corretamente
Dehio.

A crença na hereditariedade da lepra difundiu-se principalmente na Noruega. Mas
as observações feitas por Hansen, em 1888, infligiram séria derrota a essa concepção.
Hansen procurou os descendentes de imigrantes noruegueses em Minnesota. Os
imigrantes haviam padecido da doença, mas não a tinham transmitido a seus
descendentes. Observações feitas em outros lugares, especialmente em Molokai e nas
Filipinas, mostraram que, diferentemente dos filhos de pais doentes que deles não eram
separados, os filhos de pais leprosos não adoeciam se fossem separados deles a tempo.
Daí se pode concluir que a lepra não é transmitida geneticamente, mas apenas transmitida,
e isso somente quando os filhos vivem em regiões que não estão livres da doença.

A possibilidade da transmissão genética da doença merece algumas considerações.
A evidência mais importante é de Marcus Rabinowitsch, que encontrou, no sangue do
coração de fetos, bastonetes acidorresistentes que também foram localizados no sangue
da mãe leprosa. Tal como na tuberculose, na lepra também pode ocorrer a infecção
intrauterina, mas esta observação é muito isolada para que se possa concluir que as
crianças nascem aparentemente sadias, mas carregam dentro de si o germe de uma
doença que vai se manifestar mais tarde. De qualquer forma, esses casos opor-se-iam às
observações descritas aqui, e não foram comprovados, podendo tratar-se de situações
excepcionais.

Zambaco fala, contudo, de filhos de pais leprosos que nasceram debilitados, o que
ele considera conseqüência de lepra congênita. Mas pelo que eu pude verificar, essas
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idéias não tiveram muita aceitação. Em uma longa dissertação, ele defende a
hereditariedade da doença, mas suas explanações estão repletas de analogias e
conclusões errôneas. É difícil entender como pôde reconhecer o papel do bacilo da
lepra, por um lado, e, por outro, comparar sua hereditariedade à da epilepsia, hemofilia,
dipsomania e doenças similares. Afirma, ainda, que a herança genética às vezes salta
uma geração. Entretanto, isso só é plausível caso a geração poupada tenha a doença
latente durante sua vida, o que nunca menciona. Mesmo não sendo impossível que
uma infecção permaneça latente, não se compreende como ela poderia causar lepra
manifesta nos descendentes, enquanto, por outro lado, filhos de pais declaradamente
leprosos em Minnesota continuavam saudáveis.

Contágio

Depois de ter sido a causa da lepra identificada a um esquizomiceto, e de ser ela
mais facilmente comprovada por métodos mais avançados de coloração, multiplicaram-
se as vozes que pretendiam explicar a disseminação da doença por contágio, isto é, por
transmissão direta. Foram escritos livros e dissertações com a finalidade de demonstrar
essa capacidade de contágio, e recomendar o isolamento obrigatório de todos os doentes
como única forma de combater a lepra. Na verdade, ambas as partes envolvidas nessa
disputa estavam erradas, como vou mostrar adiante.

Os numerosos casos citados por Dom Sauton como de contágio direto, por exemplo,
também podem ser encarados como de transmissão a pessoas da mesma casa, e talvez
nem sejam mais tão freqüentes.

O mesmo se aplica ao acometimento comum entre cônjuges, em alguns lugares
observado com mais freqüência do que em outros, porém nunca numa proporção que
levasse a supor o contágio através da relação sexual, que jamais foi comprovado. Diversas
observações evidenciam a ausência de bacilos nas glândulas e vias sexuais e a raríssima
formação de lepromas nos órgãos sexuais externos.

A analogia com a sífilis, que assombrava muitos observadores, é absolutamente
infundada. Essas doenças se diferenciam tanto uma da outra quanto os esquizomicetos
que as causam.

Os abundantes dados com que se pretende provar a infecção acidental por
inoculação da lepra de doentes em pessoas sadias continuam a ser contestados pelos
resultados, indiscutivelmente negativos, de diversos experimentos em humanos. Em
muitos casos, parece tratar-se de experimentos destinados a explicar apenas a transmissão
da doença a pessoas que habitam uma mesma casa, ou que têm contato entre si. Em
nenhum desses casos houve comprovação bacteriológica.

O fato de a lepra ser transmissível e se ter disseminado rapidamente em algumas
regiões é incontestável. Isto, no entanto, nada prova quanto a uma transmissão direta,
que bem pode ser compreendida como contágio. O mesmo se aplica à malária, à febre
amarela, à dengue, à febre do flebótomo e a outras doenças que parecem ser
transmissíveis em certos lugares, mas em outros não se transmitem pelas vias naturais. As
doenças realmente contagiosas como influenza, varíola e os exantemas agudos são, em
contrapartida, transmissíveis uniformemente a todas as pessoas não imunizadas.

Considerando que hoje é bem aceito o fato de que a disseminação das referidas
doenças requer a existência de um transmissor da classe dos artrópodes, fica tão evidente
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a analogia com a lepra que resulta difícil entender por que não salta aos olhos de qualquer
observador inteligente. Até agora não se apresentou outra explicação plausível para o
fato de a mesma doença se espalhar rapidamente em certos lugares, ao passo que em
outros fica isolada. Essa é uma verdade indiscutível, observada em centenas de leprosos
em Londres, Paris, Viena e outras localidades. O número de doenças infecciosas
transmissíveis apenas por insetos hematófagos e aracnóides aumenta diariamente,
enquanto perdem importância as infecções transmitidas pelo contato com os doentes e
seus excrementos, o que acarreta uma nova orientação para a higiene e a profilaxia.
Infelizmente, essas novas conquistas parecem ser completamente ignoradas pela maioria
dos leprólogos.

Mesmo que se admita algo que nunca se comprovou, ou seja, que a lepra pode ser
diretamente contagiosa em circunstâncias ainda não identificadas, isso ainda não explica
por que, em regiões onde a doença existe, ela se manifeste entre adultos que nunca
tiveram contato com leprosos e sequer compartilharam suas roupas ou leitos, o que é
freqüentemente apontado como causa de contágio.

Porém, cabe lembrar que os médicos tampouco são acometidos pela doença em
proporção maior do que a média da população local. Observa-se que até mesmo os
que tratam desses doentes em pouco tempo perdem o medo do contágio na sua acepção
comum. Ao adoecer algum médico, seria conveniente verificar se a doença não foi
adquirida mais cedo em sua vida, ou se a vítima não provém de uma família em que se
observaram outros casos.

Nada indica, e a prática nas cidades européias nega, que a atividade diária dos
médicos clínicos em seus consultórios os predispõe à infecção pela lepra. Entretanto,
estão mais expostas à doença as irmãs de ordens religiosas, enfermeiras e cuidadores
que residem no interior ou nas vizinhanças de hospitais de leprosos, onde o isolamento
dos doentes é deficiente. Eles se comportam como as pessoas que coabitam com leprosos,
e adoecem com muita freqüência nas regiões onde existe a doença.

O esquizomiceto da lepra
De forma geral, aceita-se hoje que o causador da lepra é um esquizomiceto que se

apresenta sob a forma de aglomerados de bastonetes. No passado era, e hoje, às vezes,
ainda é, descrito como bacilo. Está presente em todos os casos de lepra nodular, e pode
ser encontrado também nas outras formas, embora em menor número. Os primeiros
pesquisadores identificaram no material dos nódulos da lepra a mesma massa de zoogléia
também identificada, com um aumento não muito grande, como placas ou massas
amarelas ou marrons que eram denominadas células da lepra ou globos. Os bastonetes,
isoladamente, foram apontados por Hansen como os causadores da doença. Graças a
seu pequeno tamanho e por outras razões, o esquizomiceto da lepra é difícil de ser
estudado sem a ajuda de corantes. A introdução dos métodos de coloração por Hansen
e, especialmente, Neisser conferiu-lhes maior visibilidade. Somente após a descoberta
do bacilo da tuberculose e de seus métodos característicos de coloração, aplicados
primeiramente por Neisser, foi que a lepra se tornou apreciado objeto para estudos
bacteriológicos.

Muito embora, a princípio, não se tenha conseguido obter a cultura, o esquizomiceto
foi aceito amplamente como o causador da lepra. Isso acarretou uma mudança nas
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opiniões sobre o modo como surgia a doença anteriormente atribuída, em parte, à
genética e, em parte, a outras causas. O esquizomiceto está presente nos nódulos da
lepra sob a forma de bastonetes, e pode ser corado de forma nítida, ainda que lentamente,
com diversas cores de anilina. Na cuidadosa descoloração, apresenta-se como bastonete
homogêneo, com pontas arredondadas; já com o uso de ácidos, mostra-se granulado,
com lacunas maiores ou menores, sem coloração, que não são, porém, ovais como
aquelas reproduzidas por Koch para representar o bacilo da tuberculose. Na verdade,
essas lacunas não existem nem para o bacilo da tuberculose, nem para o da lepra, e
provavelmente foram descritas assim mais como uma construção inspirada no modelo
de descrição esquemática do bacilo do antraz. Essa estrutura foi várias vezes copiada,
mas aos poucos desaparece da literatura. Em 1886, publiquei um trabalho sobre o
microorganismo da lepra (Unna, Dermatologische Studien, 1o caderno) no qual mostrava
que o bacilo dessa doença, tal como o da tuberculose, pode ser representado sob a
forma de pequenos grânulos alinhados em filetes mais claros; a ambos atribuí
denominação do gênero Coccothrix, e tudo indica que ela terá de ser aceita por razões
de precedência.

Coloração do Coccothrix
A coloração do Coccothrix aperfeiçoada por Unna (violeta de genciana com

descoloração por meio de iodo em estado nascente e álcool) é muito simples, e tem a
mesma eficiência que os métodos posteriormente recomendados e ora utilizados. Pode
ser aplicada a todos os bacilos acidorresistentes. A violeta de genciana pode ser substituída
por outras parafucsinas. Obtém-se o iodo em estado nascente introduzindo-se um cristal
de iodeto de potássio em solução de superóxido de hidrogênio. Conforme a intensidade
da descoloração, visualiza-se a forma do Coccothrix ou apenas um punhado de
granulações semelhantes a cocos, que lembram a imagem de nebulosas dissolvidas. Os
pequenos grânulos têm forma bastante uniforme e podem ser considerados conídios.
Aparecem também outras formas, como descrevi em meu trabalho, e mencionadas desde
então por outros observadores (às vezes como novidade). Já naquela época eu expressara
a opinião de que esses grânulos representam o elemento viável dos bacilos
acidorresistentes.

Filtragem das espécies de Coccothrix
A primeira comprovação de que o bacilo da tuberculose era capaz de atravessar

velas [de filtros, N. E.] de porcelana foi realizada por Fontes em 1910. Os animais
vacinados com o filtrado adoeciam apenas lentamente e com baixa intensidade, o que
se explica pela reduzida dose de esquizomicetos contida no material, sem que seja
preciso recorrer à hipótese da existência de um vírus amorfo ultramicroscópico. Outros
observadores já haviam constatado que a inoculação de pequenas quantidades de
esquizomicetos patogênicos se mostrava menos virulenta do que as maiores quantidades,
pois o organismo dispunha de mais tempo para reagir, o que foi aproveitado em vacinas
profiláticas. Os pequenos grânulos característicos dos esquizomicetos da tuberculose e
de outros tipos de Coccothrix conseguem atravessar os filtros de porcelana com mais
facilidade do que os bastonetes inteiros; mas até mesmo isso acontece com certa
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dificuldade, como demonstram vários estudos malsucedidos. Está claro que a filtragem
não é um processo matemático, porque permite a passagem de outros organismos
facilmente identificáveis. Eu mesmo já havia constatado anteriormente que o
esquizomiceto da difteria era capaz de atravessar filtros Kitasato, o que se explica também
pela presença de grânulos.

Mais tarde foi feita também a filtragem por meio de velas de porcelana de material
leprótico, culturas de lepra e do bacilo de Stefansky, obtendo-se resultados positivos: o
filtrado se apresentava, em parte, com a mesma virulência do material que continha
bastonetes acidorresistentes.

Cultura de esquizomicetos da lepra
Nas últimas décadas foram tão freqüentes os relatos de culturas positivas do bacilo

da lepra, que não mais se consideram as opiniões de Klingmüller, Jadassohn e Marchoux,
que acreditavam tratar-se de impurezas acidentais, especialmente se o microrganismo
em questão apresenta, pelo menos em parte, a forma de bastonetes acidorresistentes. A
base de cultura geralmente era uma emulsão feita com a substância dos nódulos de
lepra; mais raramente passava-se o material primeiramente por um filtro de porcelana. A
insegurança dos resultados favoráveis levou à utilização dos mais variados meios de
cultura, entre os quais os mais adequados eram os glicerinados, usados para cultura de
tuberculose. A anaerobiose demonstrou-se desnecessária. A cultura em certas misturas
de gases parece ser pouco prática e quase não corresponde às condições reinantes na
transmissão da doença; entretanto, foram relatados resultados favoráveis para a obtenção
e a reprodução de culturas. A maioria das culturas não pode ser transferida em séries,
em contraste com algumas outras, nas quais foi possível obter séries. De forma geral
ficamos com a impressão de que a base e os meios de cultura precisam atender a certas
condições ainda inexploradas, e, por enquanto, os resultados ficaram um pouco ao
sabor do acaso. As culturas que despertam maior confiabilidade em geral crescem muito
lentamente. Podem ser isentas de pigmentos ou se apresentar um pouco avermelhadas
ou amareladas. Como já se sabe há 50 anos, nos bacilos da tuberculose nem todas as
formas são acidorresistentes. Também se encontram formas filamentares e bifurcadas,
mas nem por isso devemos mudar o nome do gênero para actinomyces, como aconteceu.
Não me parece justificado chamar essas estruturas de organização superior como formas
involutivas, como acabou se tornando moda. Antes poderiam ser chamadas de atavismo,
quando supomos que os esquizomicetos sejam derivados de formas superiores. Observei
estruturas filamentares semelhantes no tifo, quando as bactérias cresciam em meios de
cultura ligeiramente aglutinantes. Também o estreptococo, que se estende por vários
campos de visão, é uma manifestação semelhante.

Por enquanto, as culturas ainda não se mostraram profícuas. Talvez se apresentem
úteis para o diagnóstico, mas como já vimos com a tuberculose, as culturas estão longe
de significar a existência de uma terapia promissora.

Vaudremer, Sézary e Mlle. C. Brun publicaram inusitados resultados de cultura (La
Presse Médicale, 1932, Société de Biologie, 27 de fevereiro 1932, p.358), obtidos com
lepromas e com baço leproso, em parte após filtragem com velas de Chamberland L 3.
Nos diferentes meios cresciam inicialmente formas semelhantes a meningococos, depois
elementos filamentares cianófilos e, por fim, elementos acidorresistentes. A evolução
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completa durou dois anos. Em um caso de cultura de fumigado de Aspergillus, o
desenvolvimento teve início somente após nove meses, e novamente sob uma forma
semelhante ao meningococo. Esta corresponde tão pouco às formas de cultura dos tipos
de Coccothrix, que não podemos descartar a suspeita de contaminação das culturas.

Recentemente, Vaudremer e Burn (Bulletin de l’Académie de Médecine, v.113, n.24,
1933) apresentaram um outro relato em que repetem os dados antigos e acrescentam
novos. Dessa vez apareceram em suas culturas, além das formas semelhantes ao
meningococo, esporos de bacilos ovais. Os autores acreditam que estas e outras formas
não pertencem ao B. subtilis, porque o resultado foi negativo para a adição de um
bacteriófago muito ativo para essa espécie. É possível que estivesse presente nessas culturas
o agente causador da lepra, mas os autores não devem imaginar tratar-se de uma cultura
pura.

Experimentos de transmissão em humanos
Os experimentos de transmissão da lepra em humanos são muito mais antigos e

numerosos do que possam imaginar muitos autores que se referem, de forma impensada,
à contaminação direta pelo homem ou pelas suas secreções e excrementos, como se
fosse um fato comprovado. Como podemos depreender da dissertação de Klingmüller,
para quase 50 inoculações de material leprótico malsucedidas em pessoas sadias, temos
dois ou três com resultados positivos. Se desprezarmos os dados mais vagos, na verdade
resta apenas o caso de Arning, quando foi feito um implante de um nódulo de lepra em
um criminoso chamado Keanu. Apesar dos resultados inicialmente negativos, após alguns
anos o caso revelou-se como típica lepra nodular, o que posso atestar como testemunha
ocular. Argumenta-se que na família e nos arredores em que o doente vivia foram
encontrados diversos casos de lepra, mas ainda assim pode ser considerado positivo
sem que isto nada comprove sobre a transmissão da doença, como os transplantes de
câncer realizados com freqüência em camundongos tampouco comprovam a formação
espontânea do câncer em animais e humanos. Aliás, em diversos experimentos
malogrados, ocorreu mais propriamente um implante do que uma simples inoculação.
O argumento de que a pessoa tenha sido observada por um período muito curto não se
aplica a vários casos. Em vista disso, é totalmente incompreensível que tantos autores
queiram responsabilizar o contato com o leito de um doente (ter dormido nele) ou o uso
das suas roupas pela transmissão da doença.

Neste ponto devemos lembrar mais um caso de Marchoux, segundo o qual um
médico foi infectado ao se ferir quando participava de uma cirurgia realizada em um
leproso. Essa observação merece mais credibilidade do que outras informações sobre
alegadas infecções em autópsias, em razão da origem da informação e da comprovação
microscópica.

Além dos ensaios sobre transmissão da doença em pessoas sadias, também foram
feitas inoculações de material nodular em pessoas que padeciam da forma anestésica
da doença (Beavan Rake e Hansen), sem que novas manifestações surgissem. Apenas
Goldschmidt acredita ter obtido um resultado positivo.
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Experimentos em animais
Os numerosos experimentos realizados em animais nos últimos anos foram reunidos

e comentados por Klingmüller até o ano de 1934. Deles depreendemos que os resultados
mais evidentes foram alcançados com macacos, e menos nos macacos antropóides,
mais difíceis de obter, do que nos macacos inferiores, encontrados mais facilmente na
Índia, nas Filipinas e na América do Sul. Ainda assim, os resultados eram passageiros, de
lento desenvolvimento, e não puderam ser reproduzidos em série. Mesmo assim foram
melhores do que os obtidos em humanos (excluindo-se o caso Keanu), uma vez que
alcançou-se ao menos uma reprodução e uma colonização passageiras. Os poucos testes
feitos com animais domésticos não apresentaram resultados animadores. Entre os roedores,
os camundongos dançarinos japoneses levaram aos melhores resultados, assim como
os camundongos brancos de Souza Araújo. Entre os primeiros também foi obtida uma
reinfecção em terceiros. Os experimentos em macacos confirmaram a remissão
espontânea das lesões muitas vezes observada em humanos, com aparente cura total.
De forma geral, podemos afirmar que também os experimentos em animais negam uma
infecção acidental de fácil ocorrência. Mas também nos mostram que no organismo dos
animais ocorre uma disseminação tanto localizada quanto geral não apenas dos bacilos
vivos, mas também dos mortos, e que elas podem ser representadas como bastonetes
acidorresistentes não granulados. De forma geral, a caseificação identifica um processo
não-leprótico, mas tecidos contagiados podem estar sujeitos a ela. Parece-me infundada
a hipótese de que o êxito na transmissão do germe da lepra em humanos e animais
estaria mais garantido quando houvesse uma segunda inoculação, fazendo que a
infecção se fixasse mais. Pode-se, da mesma forma, esperar o contrário.

Marchoux informa ter vacinado ratos brancos com um caso não típico de lepra,
tendo dali surgido uma forma de doença semelhante à lepra dos ratos, que também
podia ser transmitida.

Malcolm, Soule e McKinley informam terem feito a cultura do bacilo da lepra, e com
ela terem obtido, experimentalmente, lesões em macacos (American Journal of Tropical
Medicine, 12, 1932, n.1).

A partir de 1932 surgiram novos trabalhos, não mencionados por Klingmüller.
Catacuzème e Longhin informam terem transmitido a lepra humana para ratos brancos.
Se quisermos dar crédito total a seus dados, teremos resolvido o problema da transmissão
da lepra de humanos para ratos, mas em condições que não correspondem às naturais.
Esses autores injetaram o filtrado de emulsões nodulares passadas por velas de porcelana
L 3 na cavidade abdominal de ratos brancos, na qual o epíploo havia sido bloqueado
por uma injeção segundo o procedimento de Van Deinse. Os animais adoeciam de um
processo muito parecido ao da lepra, que levava à morte em um período de cinco a seis
meses. O processo era reproduzido em série por meio da nova inoculação em outros
animais preparados da mesma forma, e o curso da doença passava a ser mais rápido. Ao
lado dos numerosos bacilos acidorresistentes encontrados no epíploo e nas glândulas
linfáticas, foram também observados os não-acidorresistentes. Não tenho conhecimento
da publicação de confirmação desses dados por outros.
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Bacilos de ratos de Stefansky
No ano de 1882, Stefansky descobriu, na cidade de Odessa, o bacilo que agora leva

o seu nome, e que causa em ratos um processo mórbido muito parecido ao da lepra em
humanos.

Os sintomas são queda de pêlo irregular (em placas), tumefação dos gânglios linfáticos,
e infecção dos músculos cutâneos. Ocasionalmente encontram-se maiores quantidades
de bacilos em órgãos internos (inclusive nos pulmões). A doença tem um curso bastante
crônico e se assemelha, de forma geral, à lepra humana, particularmente por causa da
presença maciça de bastonetes acidorresistentes.

Logo após, a mesma doença foi encontrada por Lydia Rabinowitsch em Berlim, e
por Dean em Londres, e igualmente em ratos. Inicialmente Dean não obteve a cultura e
tampouco a infecção de outros ratos. Mais tarde, entretanto, teve sucesso nos dois
procedimentos e as culturas eram idênticas às da lepra humana. Como já dito, na
conferência sobre lepra de 1904 Marchoux informou ter conseguido infectar cinco ratos
em seis com um caso não muito típico de lepra humana, acreditando, na época, que a
doença também pudesse acometer o homem. Entretanto, deve-se logo observar que a
transmissão e os sintomas da lepra humana e da de ratos não se equivalem totalmente.

Marchoux havia observado a ocorrência freqüente da doença dos ratos nos canais
de Paris. Atribuía sua transmissão às mordidas. Não acreditava que pulgas e ácaros
pudessem transmitir a doença. Ela também foi encontrada em outros lugares, alguns
livres da lepra humana. Deve-se salientar a informação de Marchoux segundo a qual,
em alguns casos, a doença se restringe aos gânglios linfáticos, e por isso não é identificada.
Segundo ele, ratos brancos jovens são melhores objetos de estudo do que os mais velhos,
nos quais a doença se desenvolve mais lentamente.

Mais tarde a doença foi identificada no Japão, onde parece não ser rara, e foi estudada
com precisão por Ota e Asami. Também conseguiram fazer a cultura do bacilo.

Marchoux informa ainda que o bacilo dos ratos também pode ser transmitido
friccionando-o sobre a pele da barriga dos ratos. Ele acredita que essa hipótese também
se aplique aos humanos. Isto, entretanto, é contestado pelos resultados negativos de
experimentos em humanos e os dados de Dehio, segundo o qual os empregados de
uma casa adoecem com a mesma facilidade que a família, apesar de não existir entre
eles um contato tão íntimo. Assim, as condições da lepra seriam semelhantes às da peste;
nesta os animais também podem ser facilmente infectados através da fricção na pele do
abdôme, enquanto em humanos esse processo não tem nenhuma importância.

Marchoux, que parece não acreditar em culturas reais de bacilos de Stefansky, usa
com bastante êxito os órgãos doentes para inoculação em outros ratos, o que, segundo
ele, sucede com facilidade. Recentemente (Archives de l’Institut Pasteur, 1935), ele teve
sucesso ao inocular ratos a partir do saco conjuntival, e os esquizomicetos foram
absorvidos pelos órgãos linfáticos, levando a uma infecção geral, sem causar alterações
no local.
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Manifestações semelhantes à lepra em peixes
Durante o congresso de lepra realizado em Bergen, Sticker fez uma comunicação

que nos incita a realizar com urgência outros experimentos: informou ter encontrado no
mercado de peixes em Bergen, diversos peixes marinhos em que constatou a presença
de um esquizomiceto muito semelhante ao bacilo da lepra, e que apresentavam um
processo mórbido por ele deflagrado. Apesar de não ter chegado a ponto de relacionar
esse achado à lepra humana, nos vem à mente a idéia de atribuir a lepra à pesca e ao
consumo de pescado mal conservado ou de produtos de peixe, idéia que ainda não foi
totalmente abandonada. Seria uma tarefa muito interessante e grata para as numerosas
estações de zoologia, pesquisar mais sobre essa doença dos peixes, que foi descrita de
forma muito breve por Sticker. No entanto, parece improvável que os peixes possam
apresentar um processo idêntico ao da lepra humana, pois outros animais de experiência
que estão muito mais próximos ao homem não apresentam nenhuma doença semelhante,
seja de forma espontânea ou provocada por experiências. Mas seria de interesse pesquisar
mais esta questão, a fim de poder caracterizar essa forma de esquizomiceto tão próxima
à da lepra. Tal pesquisa poderia ser objeto de um prêmio; quero ainda observar que em
relação à transmissão dessa doença, deve-se dar atenção aos caranguejos parasitas.

Doença de Johne
Além dos ratos e peixes, há outros animais em que ocorrem processos semelhantes à

lepra, a saber, nas aves canoras e nos ruminantes. Em bovinos, e mais raramente em
ovinos, encontramos uma doença parecida com a lepra, que, entretanto, se restringe à
mucosa intestinal. É denominada doença de Johne. Nela ocorre a deposição de grandes
quantidades de bastonetes acidorresistentes na mucosa intestinal, e, por conseqüência,
o processo é muito mais maligno do que em outros. A ausência de caseificação e a
grande quantidade de esquizomicetos diferenciam essa doença dos processos da
tuberculose, com a qual poderiam ser confundidos. Poderíamos sugerir a transmissão
oral, e talvez também possam ser consideradas formas permanentes de esquizomicetos.

Processos semelhantes à lepra em aves canoras
Nas aves canoras também podemos encontrar uma doença semelhante à lepra, com

a ocorrência maciça de bastonetes acidorresistentes relativamente benignos. Os
esquizomicetos parecem ser cultiváveis. Por isto eles se prestariam bastante bem a
experimentos de transmissão da doença muito interessantes, especialmente porque, como
ficou demonstrado pelo estudo da malária aviária, as aves pequenas são freqüentemente
picadas por culicídeos.

A transmissão da lepra por mosquitos que picam
A transmissão de doenças por meio de insetos hematófagos já está comprovada para

tantas infecções, que tornou-se plausível também para a lepra. Essa hipótese já preocupa
vários observadores há muito tempo, mas faltavam analogias que pudessem torná-la
mais atraente. Após as experiências com a malária, a febre amarela, a dengue e a febre
papataci, essa possibilidade tornou-se tão aceitável que merece ser considerada por
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todos que se ocupam da questão, e não apenas por alguns poucos privilegiados.
Lamentavelmente, são poucos os colegas que, apesar de serem considerados
conhecedores da lepra, possuem conhecimento sobre os insetos que picam e sua função
na transmissão de doenças, muito embora exista literatura suficiente e facilmente acessível
a respeito.

Em 1905, Blanchard apresentou muito bem seus argumentos no livro Les Moustiques,
reforçando a idéia da transmissão da lepra por mosquitos. Também Castellani e Chalmers
consideraram essa hipótese seriamente. Eu mesmo já havia, há algum tempo, me
manifestado a favor. Mas, como especialmente no caso da lepra a comprovação
experimental está ligada a diversas dificuldades, continua-se praticando a profilaxia nos
moldes antigos, apesar dos resultados insatisfatórios.

Não podendo a lepra, apesar de todas as controvérsias, ser considerada uma doença
de contágio direto, porque neste caso não haveria região livre da doença, torna-se
necessário procurar por um outro modo de transmissão. Apesar de a maioria dos autores
não conseguir reconhecer isso e procurar vencer as dificuldades com dados totalmente
desprovidos de comprovação, em contradição com tudo o que as experiências em
humanos nos ensinaram, ainda existe um número considerável de leprologistas que
enveredaram pelo caminho correto ao buscar por um vetor vivo (cf. neste contexto
Klingmüller, p.229 ss.). Infelizmente, a lógica abandonou a maioria dos pesquisadores,
quando buscavam identificar o vetor em questão. Era evidente que todos os artrópodes
que habitam tanto as regiões livres da doença quanto as infectadas, tais como pulgas,
percevejos, piolhos, ácaro da sarna ou o Demodex folliculorum, tinham que ser excluídos.
Esses resultados negativos também se aplicam ao bacilo de Stefansky, para o qual
Marchoux estudava a transmissão em espécies que a priori não prometiam resultados.
Aliás, importam-nos apenas os mosquitos hematófagos dípteros, cuja disseminação varia
conforme o local, estando ausentes ou apenas em número reduzido em alguns lugares.

É surpreendente a indigência da literatura sobre a ocorrência de dípteros hematófagos
em locais que são foco de lepra. Pelo que posso ver, existem apenas alguns dados sobre
culicídeos e simuliídeos. Em vão procuramos por uma lista das espécies bem definidas,
que ocorrem nos focos da doença tão discutidos, e tal lista seria muito mais importante
do que a maioria das especulações sobre o surgimento de novos casos.

As observações feitas nas ilhas do Havaí, um dos mais importantes focos conhecidos
da lepra, simplificam sobremaneira nossa tarefa. Aqui apenas duas espécies de mosquitos
merecem atenção; ambas, como costuma acontecer nos trópicos, são habitantes comuns
das residências, e sua atividade hematófaga é dirigida principalmente aos humanos.
Trata-se, por um lado, de uma espécie do Culex, antigamente conhecida por diversas
denominações, como C. pungens, C. cubensis, C. fatigans, e agora é geralmente, talvez
definitivamente, conhecida como C. quinquefasciatus, o responsável pela transmissão
da Filaria Bancrofti; temos, também, a Stegomyia, falsamente denominada Aedes, cujo
último nome é aegypti, mas que é mais conhecida como fasciata. Ambas foram
introduzidas no Havaí bastante tardiamente, mas já existiam em tais quantidades nos
últimos decênios do século XIX que a média de picadas em cada nativo chegava a
várias dúzias. Era freqüente verificar-se um exantema comum, formado pela grande
concentração de picadas em um só local, muito embora a reação sob a forma de
inflamação já nem ocorresse. Não devemos esquecer que os nativos não usam
mosquiteiros, e, portanto, são picados milhares de vezes ao ano. Alguns vagos argumentos
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contrários não conseguem rebater o fato de a lepra e os mosquitos terem surgido no Havaí
bastante tardiamente. Não existe nenhuma palavra havaiana para designar a lepra ou os
mosquitos, muito embora a língua tenha uma denominação para cada planta nativa. O
adjetivo paké significa algo chinês ou, pelo menos, estrangeiro, e mostra que a doença
é considerada importada. Aliás, também os médicos só identificaram a doença quando
ela já estava amplamente disseminada. Nas outras ilhas da Polinésia talvez o processo
tenha sido semelhante, apesar de não estarem tão isoladas como o arquipélago havaiano.

Quais as espécies de mosquito mais suspeitas de serem transmissoras
da lepra?

De antemão são impreterivelmente os dois tipos de Culex, os habitantes permanentes
das casas. Entre os dois tipos, o C. quinquefasciatus é o mais comum nas latitudes mais
quentes, e nos países mais frios é substituído pelo C. pipiens, de forma que esses dois
tipos cobrem praticamente toda as regiões afetadas pela lepra, pelo que se sabe até
agora. Sobre a ocorrência e os hábitos de outros tipos de Culex até agora temos poucas
informações. Na Noruega ocorrem culicídeos, entre os quais o C. nigripes Zetterstedt é
bastante comum e parece causar muito incômodo. Na América do Sul existem ainda
mais dois tipos de Culex, ou Ochelarotatus, que perseguem os homens durante o dia,
mas não entram em suas casas. Agora são chamados de C. scapularis Rondani e
albifasciatus Arribalzaga. Ambos se prestam mais aos experimentos do que o C.
quinquefasciatus.

Stegomyia aegypti ocorre apenas em lugares mais quentes e inexiste em alguns locais
em que a lepra ocorre. Os diversos experimentos realizados com essa espécie têm,
portanto, valor reduzido.

Os transmissores da malária e outros mosquitos palustres e de florestas não devem
ter maior importância, uma vez que a disseminação da lepra não tem relação próxima
com a da malária.

Quanto a outros grupos de mosquitos que picam, podemos considerar, ainda, as
espécies de flebótomos, que são comprovados transmissores de várias doenças e em
diversos lugares habitam as casas; no entanto, não desempenham papel essencial. O
mesmo vale para as espécies de Simulium e o grupo dos culicóides. As moscas que
picam, como a Stomoxys e gêneros aparentados, e também as Tabanidae, são pouco
suspeitas e até agora ainda não foram usadas em experimentos; sua disseminação não
coincide com a da lepra.

Experimentos com mosquitos que picam

Jamais podemos supor que se trata de uma transmissão simples, tal como ocorreria
com uma lanceta para vacinação, o que talvez possa valer para o antraz e a tularemia.
O pré-requisito é que o hospedeiro intermediário ofereça determinadas condições não
existentes em outros insetos que picam, tais como pulgas e percevejos, muito embora
estes também possam abrigar os bastonetes acidorresistentes por longo tempo em seu
canal intestinal.

Os pesquisadores buscavam principalmente comprovar a existência de bacilos da
lepra no corpo dos insetos hematófagos.
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Isso é possível quando se prepara a cultura em nódulos, embora nem sempre, porque
os bacilos estão ancorados nas células e nos espaços linfáticos, principalmente como
globos e massas de zoogléia. Os bacilos captados aparentemente não se reproduzem
no canal intestinal e normalmente são excretados após dois ou três dias, enquanto os
vírus possivelmente precisam permanecer muito mais tempo no corpo do hospedeiro.

Entretanto, é totalmente incerto que os germes apresentem obrigatoriamente a forma
de bastonetes acidorresistentes durante a captação e transmissão. É muito mais provável
que aqui se trate de grânulos tipo cocos, que também conseguem passar pelas velas de
porcelana.

Já que o esquizomiceto da lepra por alguma razão não se presta a experimentos,
precisamos procurar por objetos de estudo mais adequados nas outras espécies de
Coccothrix. Consideremos primeiramente o bacilo de Stefansky, que na forma de
bastonetes sob emulsão penetra com facilidade no canal intestinal dos mosquitos,
desaparecendo depois de dois a três dias. Passemos em seguida aos patógenos da
tuberculose. Entre eles, o bacilo de Calmette e Guérin, o da tuberculose de aves e o da
tuberculose bovina são os que mais se prestam a ensaios e são menos perigosos.

Não são muitos os autores que fizeram experimentos com as duas espécies de
mosquitos, mas a quantidade de mosquitos usados foi bastante elevada. O exame dos
mosquitos que presumivelmente, ou seguramente, haviam sugado o sangue de leprosos
forneceu resultados contraditórios aos pesquisadores. Os esquizomicetos dos lepromas
quase nunca estão livres e isolados, mas geralmente se encontram em células ou
aglutinadas em grandes massas de zoogléias; os germes circulantes no sangue não
ocorrem em número tão elevado que se possa contar com um resultado positivo em
cada experimento, como eu próprio pude me convencer pelos experimentos que fiz. Os
autores que davam maior importância à comprovação imediata ou tardia de bastonetes
acidorresistentes no intestino dos mosquitos, em muitos exames não encontravam
resultados positivos ou estes eram poucos, enquanto outros, que provavelmente usavam
técnicas melhores, os encontravam numa porcentagem satisfatória. Experimentos próprios
e de terceiros mostravam que as formas aglutinadas de Coccothrix não são mais facilmente
coletadas a partir das emulsões. Os fungos ingeridos são eliminados após dois ou três
dias com todo o conteúdo intestinal. O mesmo ocorre com outras espécies de insetos,
com exceção dos percevejos e baratas, onde podem ser encontrados por maior período
de tempo. Não há razão para se acreditar que os esquizomicetos eliminados pelos insetos
sejam mais infecciosos do que os eliminados diretamente pelos doentes. Se bastonetes
acidorresistentes podem ser absorvidos pelos mosquitos que picam, isto vale ainda mais
para as formas filtráveis.

Infelizmente, os pesquisadores não imaginavam que o vírus, assim como ocorre na
malária, na febre amarela e na dengue, provavelmente precisaria de uma incubação
mais longa no organismo do mosquito. Se os experimentos realizados, até agora, para
verificar a transmissão da lepra pela picada de mosquitos fossem realizados da mesma
forma para a febre amarela e a dengue, sem dúvida teriam levado aos mesmos resultados
negativos; e ambas as doenças são fácil e seguramente transmissíveis por picadas de
mosquitos, desde que o ensaio seja corretamente estruturado. Seria ingênuo acreditar
que bacilos recém-absorvidos, em número relativamente reduzido, pudessem causar a
doença quando transmitidos numa nova picada, enquanto vários experimentos em que
se inoculavam grandes quantidades de bastonetes acidorresistentes diretamente em
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humanos levavam a resultados negativos. Sabemos também que nos primeiros dias da
febre amarela e da dengue os patógenos circulam maciçamente pelo sangue dos doentes
e a partir dali facilmente são inoculados novamente, e além disso os mosquitos levam
quase duas semanas, depois de sugarem o sangue, para infectarem alguém com sua
picada, perdurando esta capacidade por muito tempo, talvez até o fim de sua vida,
como ocorre também com a transmissão da peste através da pulga do rato. Portanto, é
incorreto alguns autores acreditarem ter rebatido a hipótese da proliferação da lepra
através de culicídeos, com alguns ensaios de transmissão imediata estruturados
incorretamente.

A experiência com dengue e febre amarela também nos ensina que nem todas as
espécies de mosquitos se prestam igualmente à transmissão de determinada doença.
Por sua vez, os experimentos de transmissão direta em humanos, descritos aqui, mostraram
que os bastonetes acidorresistentes encontrados maciçamente nos lepromas não são
adequados à transmissão. Entretanto, podemos imaginar que, nas exacerbações febris e
nos pontos com manifestações recentes, o sangue possa conter um vírus mais ativo,
mesmo que em proporções insignificantes. Assim, como é mínima a quantidade de
sangue sugada por um mosquito, somente poucos deles seriam capazes de transmitir a
doença, passado o período necessário de incubação. A transmissão só pode se manifestar
de forma evidente depois de algum tempo. Isto explica o reduzido número de novos
casos, especialmente onde os mosquitos não ocorrem em quantidades tão grandes, como
no caso do Havaí, beneficiado pela cultura do arroz e do inhame.

A infecção de pessoas da mesma casa por outras vias pode sempre ser justificada
com argumentos diversos, embora nem sempre consistentes. Mas, o que dizer quando
jovens moças, cujos pais são originários de lugares que não têm a doença, que nunca
tiveram contato com leprosos, nem estudaram em escolas públicas ou sequer andam
descalças pelas ruas, adoecem no seio de uma família saudável e apresentam as primeiras
manchas de lepra na testa, na face ou nos braços? Casos parecidos também acontecem
com europeus idosos de ambos os sexos que nunca tiveram contato com leprosos, mas
que eventualmente moram em lugares próximos a leprosários ou a doentes não isolados.
Isto se observou nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, onde havia leprosários e
alguns doentes em isolamento insuficiente. Considerando que no Brasil a proporção de
leprosos não passava, na média, de um milésimo da população total, representando
apenas alguns milhares de doentes, enquanto no Havaí a proporção pode ser estimada
em um vigésimo da população total, compreenderemos que esses casos de transmissão
não são numerosos no Brasil. Porém, em lugares onde um elevado número de doentes
coincide com um rápido aumento de casos, será muito mais freqüente. Suponho que
apenas um pequeno número de leprosos seriam capazes, e apenas temporariamente,
de infectar os mosquitos ao serem picados. Aliás, a possibilidade de transmissão através
de hematófagos dípteros decresce com o quadrado da distância. Mas faz sentido supor
que um doente exposto a vários mosquitos durante a fase infecciosa da doença a transmita
a diversas pessoas, e assim se explicaria o aumento explosivo da lepra em determinados
locais. A observação, sem dúvida, é dificultada pelo longo período de incubação nos
doentes, assim como pela demora no surgimento das manifestações mais evidentes.
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Qual é a forma de lepra que mais se presta à transmissão?

Antigamente os lepromas eram tidos como a principal fonte de transmissão, pois os
bastonetes acidorresistentes ali estão contidos em grande número. O resultado negativo
dos experimentos em animais e humanos, nos quais se empregou principalmente material
de lepromas, atesta contra essa hipótese de transmissão, ficando claro que o sangue,
assim como as eflorescências recentes, ou seja, os eritemas de natureza comum ou nodosa,
devem ser responsabilizados, especialmente quando há febre persistente. É quando os
esquizomicetos podem ser comprovados sob a forma de bastonetes acidorresistentes no
sangue e nos tecidos.

Os elementos que conseguem passar por filtros de porcelana certamente são
infecciosos, como podemos depreender dos experimentos com bacilos de Stefansky e
da tuberculose, e talvez sejam os únicos que se prestam à transmissão.

Entre as outras formas, talvez as latentes e as puramente nervosas, especialmente as
rudimentares, muito provavelmente possam ser definidas como pouco propícias à
transmissão. Nos lugares onde essas formas persistem como focos remanescentes, as
fontes iniciais devem ser selecionadas com muito cuidado.

Podemos concluir afirmando que:

Atualmente, a única explicação plausível para o fato de a lepra proliferar muito
rapidamente em certos locais e em outros sequer ser transmitida é a transmissão através
de mosquitos que picam.

A profilaxia do mosquito picador é a única medida eficaz que pode levar à rápida
erradicação da lepra. A utilidade desse tipo de medida na prevenção e combate a outras
doenças foi comprovada há bastante tempo e a cada dia é mais aceita.

A inobservância dessas medidas acarreta sérias conseqüências nos países em que
existe a lepra.

O isolamento dos doentes sem que sejam protegidos dos mosquitos é ineficaz e
insuficiente.

A freqüência relativa da lepra

Em territórios moderadamente infectados, a quantidade de leprosos pode ser expressa
em milésimos da população. Caso essa proporção chegue aos centésimos, trata-se de
infecção intensa. Esta raramente passa dos 5%, e apenas em territórios muito restritos
pode se aproximar da metade da população. Em grupos muito pequenos, como em
casas ou famílias, pode até superar essa marca. Os casos então se estendem por um
período mais longo, e têm início em momentos distintos, mesmo que sua identificação
ocorra ao mesmo tempo. Daí se pode concluir que as condições necessárias à transmissão
ocorrem muito mais raramente do que em outras doenças infecciosas. Mas há ocasiões
em que o número é tão elevado que não podemos duvidar de que uma grande parte,
talvez a maioria da população, é manifestamente passível de infecção. A explicação
para tanto seria que apenas uma pequena parte dos doentes se encontra em um estágio
da doença que possibilita a transmissão através de mosquitos que picam, ou seja, durante
a fase dos acessos febris, quando o vírus circula no sangue e se faz perceber através do
pênfigo, eritema nodoso e eflorescências recentes. É provável que apenas uma pequena
parcela dos mosquitos que picam seja infectada e, para garantir a transmissão, seria
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necessária uma grande quantidade deles. Ainda assim, nos lugares onde os mosquitos
são numerosos, é possível constatar uma propagação bastante rápida da doença. A
casuística mostra a probabilidade de que certos doentes estejam tão infecciosos que
possam contaminar todo um grupo. Podemos também supor, com boa margem de
probabilidade, que, nos períodos de latência, freqüentes entre os doentes mais antigos
que não recebem tratamento ativo, estes não representem risco para o seu entorno.

Patologia, anatomia patológica e clínica
Quanto ao estudo da doença em si, a sintomatologia é tão conhecida quanto na

maioria das doenças infecciosas agudas e crônicas. Não há necessidade de descrever
minuciosamente cada caso observado, e a casuística já é suficientemente rica.

Quanto ao estudo da patologia e da anatomia patológica, nas últimas décadas, sem
dúvida, houve tanto avanço que o conhecimento nesta área nada fica a dever às outras
doenças crônicas. Assim também ocorre com a anatomia microscópica, que está
suficientemente desenvolvida, sendo os aspectos ainda controvertidos mais de natureza
teórica do que prática.

Para não me estender demasiadamente, não reproduzirei as novas comunicações
feitas sobre este e outros tópicos, mas ater-me-ei aos dados mais relacionados à nossa
tarefa.

A respeito da anatomia microscópica, gostaria de observar o seguinte:

O armazenamento dos germes da lepra nos tecidos foi objeto de uma acalorada
discussão, muito embora o material apresentado fosse composto principalmente de
lepromas, nos quais os fungos são comprovados com facilidade e se encontram
aglutinados em grandes massas. Essa forma de armazenamento, segundo alguns autores,
ocorre no interior de células que têm núcleos parietais.

Não há problema em aceitar que os bastonetes isolados, por exemplo, após injeções,
são absorvidos por células migratórias de um só núcleo e por elas carregados. Os
bastonetes se reproduzem dentro delas, eliminando uma massa de zoogléia que forma
grandes aglomerados; não me parece muito certo que os núcleos realmente fiquem
conservados e ainda possam ser tingidos. Eu gostaria de relacionar os tão discutidos
vacúolos a núcleos degenerados e sem cromatina. Os bacilos aglomerados dentro da
zoogléia quase não são visíveis nos preparados comuns, mas tornam-se individualmente
reconhecíveis pelo método de secção seca de Unna. A zoogléia não é totalmente
desidratada pelo álcool, e tampouco na secagem incompleta.

Compreende-se facilmente que os globos, ou as massas de zoogléia, não são
absorvidos pelos insetos.

Diagnóstico
O primeiro passo na realização do diagnóstico da lepra é o exame clínico, com uma

inspeção muito apurada que inclui palpação dos nervos e dos gânglios linfáticos,
eventualmente punção.

A anamnese é de grande valor, desde que seja confiável. É imprescindível que o
examinador conheça bastante bem a doença e o seu curso. A observação abrangente e
cuidadosa tem valor semelhante ao da anamnese. Análises sorológicas, aglutinação e
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outras reações ainda não parecem ter grande valor prático, apesar da grande quantidade
de dados correspondentes. A comprovação do bacilo tampouco é condição sine qua
non, mas se a técnica for bem dominada oferecerá uma bem-vinda confirmação do
diagnóstico. Para tanto, a opção preferencial é a linfa, que pode ser obtida prendendo-
se o sangue por meio de um instrumento fenestrado e fazendo-se a escarificação dos
nódulos, manchas ou infiltrados; em segundo lugar, usa-se a secreção nasal,
eventualmente após administração de iodeto de potássio. Também outras secreções e o
sangue poderão ser usados. A linfa dos nódulos sempre apresenta numerosos bacilos. Já
nas manchas solitárias estes geralmente não são encontrados, o que não invalida o
diagnóstico. A punção dos gânglios linfáticos é fácil de executar. A agulha deve ser
inserida ao longo de todo o eixo longitudinal da glândula, de forma que, ao ser retirada,
irá aspirar a secreção em toda a extensão do canal de punção. A ocorrência de bacilos
na secreção nasal é fácil e freqüentemente constatada, mas na minha opinião, que é
compartilhada por diversos autores, não se trata de um sintoma inicial, estando muitas
vezes ausente em casos incipientes. A perfuração do septo nasal, que muitas vezes passa
despercebida, é de valor para o diagnóstico.

Diagnóstico diferencial
A forma nodular quase não requer um diagnóstico diferencial. Entretanto, pode ser

confundida com outras doenças, e um bom exemplo disso pode ser visto num conhecido
livro de medicina interna, que usa uma foto de lepra nodular para ilustrar um caso da
doença de Recklinghausen. Um simples exame microscópico elimina qualquer
possibilidade de confusão. Os infiltrados iniciais são mais difíceis de serem identificados
do que os casos mais desenvolvidos, e podemos encontrar pessoas cuja fisiognomonia
faz lembrar fortemente uma leontíase ou satiríase, mas não se comprova a existência de
bastonetes acidorresistentes. Como marco diagnóstico característico da lepra nodular,
encontramos o espessamento do lóbulo da orelha que ocorre com muita freqüência, e
de onde podemos obter bacilos com facilidade.

A lepra macular apresenta uma tal diversidade de manifestações, que pode ser
confundida com várias doenças dermatológicas, como, por exemplo, o eritema
multiforme, o lúpus eritematoso, a psoríase, a micose fúngica, o vitiligo etc. Mas
geralmente uma observação atenta por um período mais prolongado será suficiente para
se chegar a uma conclusão, desde que as diversas formas da lepra sejam razoavelmente
conhecidas pelo examinador.

A lepra anestésica e as formas mistas devem ser diferenciadas em primeira instância
da siringomielia ou doença de Morvan. Esta, enquanto doença independente da lepra,
pode ser considerada extremamente rara. Nos casos duvidosos, deve-se verificar se o
doente sempre viveu em lugares seguramente livres de lepra e se os troncos nervosos
estão livres de nodos e o nervo cubital sem espessamento. A anamnese, o exame e a
observação cuidadosos apresentarão dados que confirmarão ou excluirão a hipótese
de lepra. A falta de mais sintomas, como nervos aparentemente espessados e a ausência
de bastonetes acidorresistentes na secreção nasal e no liquor cerebrospinal, anula a
possibilidade de confirmação da ocorrência da lepra.

O mal perforant é bastante comum na lepra e não deve ser interpretado como tabes
ou similares, porque não se deve esperar encontrar bacilos nas tumorações tróficas.
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Quase não há necessidade de diagnóstico diferencial com tuberculose ou lúpus. No
caso de uma infecção mista, um recurso confiável é o de fazer inoculações em cobaias
e comprovar a infecção localizada de gânglios linfáticos.

O achatamento do nariz ou nariz em sela pode ser observado na sífilis, na lepra e na
rinofaringite mutilante. A infecção leprosa da mucosa nasal pode ser confirmada pela
presença de bacilos.

O curso da doença
A lepra pode ficar latente durante anos, antes que comecem a aparecer as

manifestações características. Normalmente esse período é chamado de incubação. Uma
vez que a doença só pode ser contraída nas regiões em que ocorre, constata-se que ela
pode vir a se manifestar até mesmo décadas após o evento da infecção. É de supor que
durante todo esse período o vírus tenha ficado depositado somente nos gânglios linfáticos,
a não ser que alguma pequena mancha eritematosa tenha passado despercebida.

Geralmente o primeiro sinal manifesto da doença é um eritema pouco pronunciado,
e não anestésico. Pode avançar perifericamente e cobrir grandes regiões do corpo.
Freqüentemente tem alguma pigmentação.

Depois de um período mais longo, costumam surgir novos exantemas. A forma
puramente macular é benigna e pode durar muito tempo.

Nos outros casos em que não é possível comprovar uma mancha primária, as primeiras
manifestações são de natureza puramente neurológica. O que ocorre mais
freqüentemente é o espessamento do nervo cubital, seja de forma difusa ou em nodos.

Na forma nervosa comumente aparece um pênfigo leproso febril. Na minha
experiência, a lepra nodular raramente tem manifestações precoces, e apresenta um
desenvolvimento mais rápido, pois também ataca as mucosas, o que pode levar a
complicações fatais, especialmente na laringe. No mais, pode permanecer longos
períodos sem apresentar febre ou qualquer alteração do estado geral, mesmo sem nenhum
tratamento.

O risco maior da lepra reside nas complicações dos processos erisipelosos e
purulentos, que podem surgir facilmente em conseqüência da anestesia e podem ser
menosprezados. Também a nefrite que não é tão rara pode ser atribuída a multiinfecções.
Apenas casos raros levam ao óbito, e ainda assim depois de vários anos. Entretanto, há
casos em que há uma sucessão rápida de surtos febris com bolhas penfigóides ou eritema
nodoso, que podem prejudicar muito o doente. Nesses pacientes podem surgir processos
tumorais extensos, e suponho tratar-se geralmente de infecções múltiplas. A disseminação
dos bacilos em si, que é a causa das chamadas reações, especialmente o eritema nodoso,
pode trazer febre; é, no entanto, razoavelmente tolerada, quando não se repete com
muita freqüência.

Em alguns lugares, entre as complicações que levam ao óbito, a tuberculose pulmonar
assume proporções muito altas, que não correspondem às experiências feitas com
pacientes que vivem fora de leprosários. Se o diagnóstico for correto, pelo menos na
maioria desses casos seria imperioso realizar um exame detalhado de suas causas.
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Lesão primária
Em minha experiência, que coincide com a de diversos autores, a lesão primária é

uma mancha eritematosa, que se sobressai no local em que se encontra, mas cuja simples
escarificação não apresenta bacilos, ao contrário do que ocorre nos lepromas, onde o
resultado é positivo. Uma das principais características dessa manifestação é que ela
não regride, ou regride apenas lentamente, e muitas vezes permanece durante longos
períodos como a única manifestação localizada. Eventualmente, é possível comprovar
a existência de bastonetes acidorresistentes nos gânglios linfáticos da região.

A mancha, cuja extensão pode variar enormemente, pode avançar no sentido
periférico, murchar e ficar pálida no seu centro, quando também fica mais perceptível a
diminuição da sensibilidade. Muitas vezes persiste apenas uma estreita beirada
avermelhada, que vai se expandindo para fora, podendo cobrir áreas maiores.

Durante a expansão da mancha é freqüente haver a ultrapassagem da linha média,
da fenda labial ou de uma cavidade ocular, sem respeitar distribuição de nervos ou
vasos, o que comprova, de forma bastante evidente, tratar-se de um processo que ocorre
na pele, como é o caso no lúpus, na psoríase e nas dermatomicoses. Às vezes uma
segunda mancha se estabelece não muito longe da primeira, e ambas ficam isoladas por
longo tempo. Parece não haver dúvida de que ambas contenham o vírus, sendo, por
analogia com as erisipelas, erisipelóide e outros processos eritematosos, grande a
probabilidade de que isso aconteça. A primeira mancha eritematosa situa-se,
freqüentemente, na testa ou na bochecha, e mais raramente no dorso da mão ou do pé.
Nos locais em que as noites quentes levam as pessoas a dormir com partes do corpo
descobertas, a lesão primária também pode ali se estabelecer. Em concordância com
outros autores, encontrei tais lesões eritematosas primárias em 2/3 a 3/4 dos casos.
Raramente o vírus pode penetrar sem causar qualquer alteração visível.

Infecção nasal
Sticker enfatiza bastante, em suas comunicações, que muitas vezes a lepra se localiza

na mucosa nasal, especialmente na região do septo, de forma que é possível comprovar
bastonetes acidorresistentes na secreção, eventualmente após aplicação de iodeto de
potássio. A partir daí ele extrai amplas conclusões sobre a propagação da doença, que,
entretanto, não correspondem aos fatos observados por mim e por outros. Essas lesões,
que já eram conhecidas antigamente e que levam a uma perfuração do septo facilmente
constatada, são muito comuns, mas não correspondem, segundo minha opinião e a de
outros autores, ao início da doença, quando geralmente estão totalmente ausentes. O
fato de haver, nesse local, grande quantidade de bacilos comprovados torna o diagnóstico
bastante confortável, mas não tem a menor importância para a transmissão da doença,
caso contrário seria impossível a transmissão deixar de ocorrer em regiões livres da
doença, assim como a evidente baixa das lavadeiras à doença não existiria, um fato que
não pode ser rebatido por um dado contrário isoladamente. O mesmo se aplica aos
numerosos bastonetes acidorresistentes encontrados na saliva, na laringe e na secreção
brônquica. A constrangedora explicação segundo a qual os países não atingidos pela
doença dela estão livres graças ao maior asseio e à melhor nutrição nada atesta contra
esse fato extremamente importante.
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Incubação
Se considerarmos o período de incubação desde o evento da infecção até o

surgimento dos sintomas manifestos, não é possível indicar precisamente a sua duração.
Nos poucos casos em que os sintomas aparecem em período relativamente curto, a
incubação dura algumas semanas ou meses; outras vezes, a doença pode até ser
identificada anos ou até décadas depois de a pessoa deixar uma determinada região em
que ocorre a doença. Nestes casos, nem sempre podemos excluir a possibilidade de
que algum sintoma evidente tenha aparecido durante o período. Ainda assim, é certo
que podem passar longos períodos de tempo sem que ocorram manifestações explícitas
na pele. É óbvio que durante esse período o vírus esteve depositado em alguma parte do
corpo, mais provavelmente nos gânglios linfáticos, pois correspondem à porta de entrada.

Alguns autores referem-se a uma dupla incubação, pois denominam o período entre
o aparecimento da primeira lesão e a posterior disseminação da doença como segunda
incubação, o que não me parece muito recomendável.

Formas latentes e manifestas
Leboeuf e outros constataram formas de bastonetes acidorresistentes em gânglios

linfáticos de pessoas não manifestamente infectadas que viviam próximas a doentes de
lepra. Sobre a sorte dessas pessoas pouco se sabe. Ainda assim, é correto, nesses casos,
falar de lepra latente. De forma geral, podemos distinguir entre lepra latente e lepra
manifesta. Na primeira categoria incluem-se, também, aqueles casos que estavam
aparentemente curados, mas que apresentam uma recidiva mais adiante, às vezes até
mesmo após alguns anos.

Ainda não se verificou quando e com que freqüência os casos latentes, em que os
esquizomicetos estavam depositados nos gânglios linfáticos, se tornam manifestos.

As infecções identificadas podem se restringir a poucos sintomas, como, por exemplo,
a flexão parcial dos dois últimos dedos de uma mão, com ligeiro espessamento do nervo
cubital correspondente, ou um único nodo leproso, que pode lembrar o molluscum
contagiosum. Tais casos são muito tórpidos e podem permanecer longo tempo sem
nenhuma alteração. Uma observação mais prolongada desses pacientes seria de grande
valor.

Pródromos
Alguns autores referem-se a pródromos nos casos em que a lepra já foi identificada

ou nos casos em que apenas há suspeita de lepra. Na maioria, essas manifestações já
são sintomas característicos da doença inicial, tais como febre, anestesias e parestesias,
manchas acromáticas e pigmentadas e afecções da mucosa nasal. Outras são de natureza
mais banal, e sua relação com a lepra não está comprovada. É da natureza da própria
doença que a fase prodrômica raramente se observe com precisão, e as informações
posteriores nem sempre são confiáveis. Além disso, a fase prodrômica pode inexistir
completamente.

Os pródromos, se ocorrerem, podem ser tidos como os primeiros sintomas que não
se caracterizam claramente como lepróticos. Poderão ser esclarecidos em anamnese
mais aprofundada.
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Lepra maculosa e léprides
O período em que a doença se manifesta apenas sob a forma de eritemas e anomalias

pigmentares pode ser distinguido como lepra maculosa, principalmente porque outras
manifestações nervosas ou lepromas freqüentemente demoram a se transformar em
formas mistas. O estado geral nessa fase está pouco alterado, de forma que podemos
considerá-la benigna enquanto não aparecerem outras manifestações.

As localizações em placas podem ser chamadas de léprides, em contraste com os
lepromas da forma nodular. Não é comum encontramos a ocorrência simultânea das
duas formas; quando ocorre, tende a ser passageira.

Ausência de afecção primária
Nos casos em que a porta de entrada da infecção é imprecisa e não é possível

identificar uma afecção primária, podemos supor que a infecção se alastrou
imediatamente no organismo; as manifestações então se apresentam comumente em
diversos pontos que não correspondem à porta de entrada, como, por exemplo, nodos
e diversos nervos ou placas anestésicas em diversas partes do corpo.

Forma nodular
Não discorrerei longamente sobre a forma nodular, pois esta pode ser facilmente

identificada clínica e microscopicamente. Em alguns casos pode ser a própria
manifestação primária, mas, pela minha experiência, geralmente precedem-na as placas
eritematosas ou anomalias pigmentares. Estas se diferenciam do início da forma nodular
pela ausência ou raridade dos bastonetes acidorresistentes.

Superinfecção, reinfecção e recidivas
Se considerarmos os resultados de diversos experimentos realizados, constataremos

que é bastante improvável ocorrer uma superinfecção em leprosos. Só poderíamos supor
uma reinfecção quando o primeiro acometimento estivesse totalmente extinto, o que é
quase impossível de provar. As recaídas de pessoas que aparentemente estavam curadas
apenas mostram que a cura não foi absoluta. Se elas ocorrerem numa região
seguramente livre da doença, é evidente que não podemos considerar a possibilidade
de nova infecção.

Complicações
A lepra, como qualquer outra doença crônica, pode vir acompanhada de quaisquer

outros processos mórbidos. A anestesia que ocorre freqüentemente é uma condição
que favorece a ocorrência de outros traumas que podem passar despercebidos e, assim,
facilitar o surgimento de processos tumorais ou purulentos, que não são causados pelos
agentes patogênicos da lepra, os quais não estarão necessariamente presentes em
quantidade detectável. Essas tumorações ou supurações não apresentam risco de
contágio da lepra, mas sim de erisipela e processos purulentos, o que nem sempre é
suficientemente considerado nos leprosários. Ali as moscas, que são bastante numerosas,
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podem funcionar como transmissores, e a experiência nos mostrou que, se protegermos
os doentes com telas, a freqüência de erisipelas e supurações irá diminuir bastante.

Terapia
A experiência nos mostra que cada nova terapia é acolhida com muita esperança e

otimismo, para depois também cair no esquecimento, tal como aconteceu com a terapia
da tuberculose. Nessas ocasiões, os não raros casos de melhora espontânea e mesmo de
curas aparentes sempre são atribuídos à terapia adotada. No mais, há uma preferência
pelos casos mais favoráveis para se fazer as observações. Isto também se aplica à nova
terapia com óleo de chalmugra e os preparados obtidos a partir dele.

O óleo de chalmugra é um produto conhecido há muito tempo e bastante apreciado,
mas que apresentava diversas desvantagens. Por um lado, muitas vezes havia incerteza
sobre sua origem e autenticidade, e por outro, a tolerância era, na administração oral,
bastante reduzida. O primeiro aspecto parece estar resolvido e, quanto ao segundo,
procurou-se obter resultados mais efetivos com a realização de estudos químicos e
optando-se pela administração parenteral. Ainda há opiniões divergentes sobre a
tolerância ao medicamento, mas podemos afirmar que, entre todos, o óleo de chalmugra
é o menos agressivo, e se for administrado com cuidado, em doses moderadas e por
longo período, pode levar a bons resultados. Ainda assim não podemos esperar que a
lepra seja erradicada por meio dessa ou de outra terapia.

Quanto aos outros recursos terapêuticos, há também experiências mais antigas.
O tratamento cirúrgico de manifestações com localização isolada levou,

aparentemente, a bons resultados em alguns casos, podendo ser tentado vez por outra,
mesmo quando não existe a expectativa de remover todo o tecido doente.

Os produtos corrosivos não devem representar muita esperança na cura da lepra
nodular se não tiverem uma ação mais profunda, e é por isso que as diversas plantas de
efeito cauterizante não devem nos entusiasmar. Com crisarobina, ácido pirogálico, e
mesmo a tintura de iodo podemos obter o amolecimento e a reabsorção dos nódulos,
que geralmente é responsável pelo alastramento dos bacilos, o que se manifesta pelo
eritema nodoso. O estado geral do doente fica muito prejudicado, e, portanto, esse
tratamento, que não leva à cura radical, não é recomendado. Aliás, devemos tomar
cuidado com qualquer reação condicionada por algum processo embólico, que deve
ser sempre considerado uma manifestação perigosa, obrigando-nos à suspensão imediata
do tratamento que a causou.

O que ocorre, provavelmente, nesses casos é a deposição de grandes quantidades
de esquizomicetos nos órgãos internos, o que explica a piora do estado geral do doente.

Os processos crônicos puramente cutâneos, por sua vez, normalmente não são acom-
panhados de perturbações muito evidentes do estado geral.

Profilaxia
A tão recomendada profilaxia por meio da separação de dormitórios, utensílios de

alimentação, bebida e de asseio do doente, e da proscrição do contato íntimo só é
suficiente naqueles lugares em que a lepra não é transmitida, e onde o relaxamento
dessas regras, que sem dúvida acontece, não terá maiores conseqüências.
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Nas regiões de ocorrência da lepra tais medidas se revelam completamente
insuficientes. O mesmo se aplica ao isolamento em leprosários, caso não adotadas
determinadas medidas em escala coletiva. A propagação da doença a partir dos
leprosários para a vizinhança já foi constatada diversas vezes e também por mim, e
continuará ocorrendo enquanto não for implantada nenhuma proteção séria contra
mosquitos. Pode-se considerar comprovado que a separação de bebês recém-nascidos
de seus pais leprosos os protege da infecção, sem o que eles sucumbiriam em elevado
percentual à doença. Isto apenas comprova que nos respectivos leprosários os
transmissores da doença estão sendo tolerados e até cultivados de forma irresponsável.

Se todos os doentes fossem, de fato, suficientemente isolados, a doença deveria estar
extinta em um prazo de trinta anos, a ponto de não surgir mais nenhum novo caso.

Entretanto, o isolamento completo de todos os casos antigos e iniciais de lepra é
praticamente impossível, e só seria alcançado se toda a população fosse submetida
regularmente a exames clínicos e bacteriológicos exaustivos. Ainda assim, o isolamento
da maioria dos doentes manifestos levaria a uma rápida redução de casos novos, se
fosse feito de forma conseqüente, e não, como acontece atualmente, deixando os doentes
alojados em locais com janelas e portas abertas, inadequadamente isolados.

A idéia de lograr a extinção da lepra por meio de um isolamento obrigatório é muito
antiga, e parece ter sido aplicada na China há quatro milênios, sem ter levado a um
resultado efetivo, apesar de ter sido implementada com rigor. Daí podemos concluir que
essa diretriz ou é insuficiente ou jamais foi aplicada de forma consistente. Ao que parece,
ocorreram as duas coisas.

O enclausuramento dos doentes esbarra em dificuldades intransponíveis, que em
parte se devem à propria natureza da medida e em parte à impopularidade das regras
coletivas. Colônias de leprosos ou hospitais de isolamento são úteis, pois facilitam o
controle sanitário do doente. Entretanto, as instalações devem ser tão boas, que os
pacientes e suas famílias não lhes oponham uma rejeição insuperável. Se a profilaxia
dos mosquitos fosse executada de forma suficiente, é bem provável que os doentes
pudessem ser tratados em suas residências com a mesma isenção de risco, como ocorre
nas cidades da Europa.

Atualmente, nem o isolamento sozinho, nem a terapia empregada até agora nos
autorizam a alimentar a esperança de que a lepra será erradicada em um período razoável.
Está mais do que na hora de se adotar um novo procedimento, que consiste no enérgico
combate aos mosquitos. Este está indicado de qualquer maneira, seja por razões sanitárias,
seja por questões de tolerabilidade, e não apresenta os aspectos negativos característicos
do isolamento e da terapia ativa. É uma exigência de civilidade e de higiene geral.

Também não devemos esperar pela comprovação empírica da transmissão por
mosquitos empregando as diretrizes mencionadas, pois esta é bastante difícil no caso da
lepra, e as experiências em humanos não podem sequer ser justificadas.

Combate ao mosquito
O combate ao mosquito para prevenção da malária e da febre amarela já está tão

aperfeiçoado que não há necessidade de explicações aprofundadas a respeito. A
prevenção consiste em eliminar os mosquitos nas casas, prevenir sua penetração nas
residências, suprimir ao máximo todos os locais de postura de ovos e eliminar todas as
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larvas existentes. Se o pessoal disponível for suficientemente treinado, a eliminação dos
mosquitos nas casas torna-se uma tarefa fácil. Os dormitórios precisam ter janelas
protegidas por telas e os leitos envoltos em mosquiteiros amplos e de malha não muito
fina, para que as noites quentes sejam suportáveis; seu uso pode ser acompanhado do
uso de ventiladores.

Nos leprosários, as salas dos doentes e os quartos dos que estão com febre devem ser
protegidos com cuidado especial. Os terrenos em que se encontram devem estar livres
de larvas e mantidos sempre secos. Sua localização não deve ser próxima a residências.
Reservatórios de água grandes e pequenos devem ser protegidos contra os mosquitos e
verificados periodicamente. Outras pragas devem ser combatidas tanto quanto possível.

Se considerarmos que os leprosos em todo o mundo são estimados em dois milhões,
e que a cada ano surgem, aproximadamente, cem mil novos casos, as diretrizes de
combate à doença, cuja implementação provavelmente diminuiria bastante esses
números, não podem deixar de ser aplicadas apenas por comodidade ou por meras
restrições teóricas.
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