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Considerações sobre a transmissão de doenças
por sugadores de sangue *

As considerações que seguem visam apenas chamar a atenção sobre a impor-
tância dos hematófagos na disseminação de doenças.

O cunho pessoal desaparece em trabalhos deste gênero, ante o grande acervo
de fatos que vêm sendo verificados durante quatro decênios pelos diversos cientis-
tas de muitos países. Por isso, não pretendemos ser originais nem apresentar com-
pilação completa. Tivemos mesmo de limitar-nos as doenças do homem e dos
animais domésticos. Se em algumas ocasiões fugimos a esta determinação é para
apresentar fatos de interesse doutrinário ou material adequado ao estudo. Incluí-
mos também alguns parasitos cuja transmissão não se conhece, mas que, pelo
exemplo de outras espécies congêneres, infere-se a necessidade de um hospedeiro
hematófago intermediário e poderão constituir assunto de pesquisas. Entre os trans-
missores e os chamados reservatórios de vírus citaremos apenas aqueles demons-
trados como responsáveis de fato pelas epidemias e epizootias, já que a mera
constatação em laboratório de animais sensíveis e de hematófagos capazes de
transmitir tal ou qual doença não indica forçosamente a sua participação efetiva
nas epidemias respectivas. Não queremos confundir todos os animais sensíveis
com o reservatório de vírus, nem todos os transmissores de laboratório com os
naturais.

A primeira parte, histórica, tem o fim de apresentar o raciocínio e modo de
trabalhar que levaram à constatação dos fatos fundamentais desse novo ramo
de epidemiologia. As três restantes formam como que uma compilação ordenada e
comentada, a nosso modo de ver, das doenças e transmissores, que cremos suficiente
para demonstrar a importância do papel dos hematófagos, como nos propusemos.

Parte histórica

Febre do Texas. Deve-se aos americanos Theobald Smith e F. L Kilborne a
primeira demonstração completa de que há doenças que se propagam apenas por
intermédio de um artrópode. A Febre do Texas apresentava-se sob o curioso aspecto
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seguinte: o gado proveniente dos estados do Norte, chegando às fazendas do Sul,
adoecia com Febre do Texas, doença esta jamais observada em animais criados
no Sul. A exportação do gado do Sul, de aparência perfeitamente sadia, para os
matadouros do Norte, trazia em conseqüência uma epizootia entre as reses do
Norte que estivessem com ele misturadas durante cerca de um mês, ou apenas em
pastos, cerca de um mês depois por onde tivessem estagiado as do Sul. Durante o
inverno, não havia Febre do Texas e acreditavam os fazendeiros ser a doença
causada pelos carrapatos.

Depois de uma tentativa frustrada, em 1888, de encontrar o germe causador
dessa doença, decidiram T. Smith e Kilborne estudar o fenômeno no campo, isto é,
repetir as mesmas condições apresentadas pela natureza. No verão de 1889, dan-
do atenção à crença popular, mandaram vir sete reses do Sul carregadas de carra-
patos, com aspecto, porém, perfeitamente sadio. No primeiro campo colocaram
quatro destas com seis provenientes do Norte. No segundo campo, bem isolado,
puseram as três restantes, das quais colheram todos os carrapatos, com quatro reses
do Norte. Cerca de um mês após, apareceram os primeiros carrapatos nas reses do
Norte do campo nº 1, que adoeceram em seguida, morrendo todas. No campo nº 2,
onde não havia carrapatos, as reses do Norte continuavam sadias. Quatro meses
depois, as reses do campo nº 2 ainda se conservavam sadias. Num terceiro campo,
então, onde nunca estivera rês sulina, disseminaram grande número de carrapatos
recebidos do Sul, e neste mesmo campo colocaram reses do Norte que, em poucas
semanas, adoeceram de febre do Texas, uma das quais morreu. Nesta ocasião,
examinando o sangue das reses doentes, descobriram nas hemácias corpúsculos
piriformes, o protozoário causador da doença, como demonstraram depois.

Tendo Cooper Curtice verificado que os carrapatos em questão passavam toda a
sua vida, de larva a adulto, num mesmo animal, como poderiam transmitir a doença
de uma rês a outra? Uma vez maduras, as fêmeas deixam-se cair ao solo para deso-
var. Smith e Kilborne fizeram a duas reses ingerir uma mistura de feno e carrapatos
e a outra, água com carrapatos, sem que ambas adoecessem. Por outro lado, restava
também explicar por que era necessário o decurso de uns 30 dias para que os pastos
de estágio de animais do Sul se tornassem infestantes, e que uma ou duas semanas
de contato das reses do Norte com as do Sul não bastavam para estabelecer a epizootia.

Procurando verificar se os corpúsculos piriformes que haviam observado nas
hemácias eram conseqüência da anemia, sangravam animais e tiveram também a
idéia de provocar anemia fazendo larvas de carrapatos criadas no laboratório su-
gar vitelos. Mal porém se estabeleceram umas poucas larvas numa vitela de um
ano, adoeceu esta com febre, apresentando no sangue os corpúsculos piriformes e
demais sintomas de Febre do Texas. O número diminuto de larvas não podia expli-
car a anemia; eram pois os corpúsculos piriformes os agentes da doença, transmi-
tidos pelas larvas de carrapatos.

Estas nunca tinham estado em contato com os campos do Sul e traziam o germe
por transmissão congênita, eram as transmissoras. Estavam também expli-cadas,
assim, as três a quatro semanas – tempo preciso para a eclosão dos ovos – necessá-
rias para se estabelecer a Febre do Texas. Além disso, fizeram estudos de imunologia,
verificando ser a doença benigna nos animais muito jovens, passando depois a crô-
nica e sem sintomas; daí não ter sido percebida pelos criadores do Sul em suas reses.
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Nagana e doença do sono. David Bruce foi encarregado pelo governo britânico
de estudar uma doença muito mortífera, a “nagana”, que assolava os animais na
Zululândia. Para isso transportou-se com sua esposa e colaboradora a Ubombo,
onde demonstrou ser um tripanossoma o causador da doença e constatou o interes-
sante fato de só adquirirem a infecção aqueles cavalos que pastavam na zona de
vegetação luxuriante das várzeas, ao passo que os que estagiavam nos planaltos
áridos nunca adoeciam. Bastava uma incursão de poucos dias na floresta para que
os cavalos sadios da região árida contraíssem a doença.

Sendo chamado a Pietermaritzburg para cuidar de uma epidemia de tifo, onde
adoeceu gravemente com essa infecção, interrompeu suas pesquisas durante cerca
de um ano, conseguindo regressar a Ubombo em 1895. Deu, então, bastante aten-
ção à crença popular de ser a doença produzida pelas moscas tsé-tsé, o que concor-
dava com a observação anterior de só contraírem o mal animais que pastavam pela
floresta, onde existiam as moscas. Para verificar essa hipótese, fez as seguintes
experiências: 1ª) trazia diariamente animais sãos do planalto para as baixadas flo-
restais, providos de uma focinheira que os impedisse de beber ou pastar e expunha-
os às picadas das moscas tsé-tsé. Dentro de 14 dias adoeceu o primeiro cavalo, em
seguida os demais, morrendo todos com a nagana. 2ª) levou as tsé-tsé das florestas
infestadas ao planalto, onde as fez experimentalmente sugar cavalos sadios. Dentro
de um mês tinham morrido todos com nagana. Não podendo explicar como os cava-
los adquiriam a doença em zonas de há muitos anos abandonadas, aventou a hipó-
tese de ser um animal selvagem o portador natural da doença, do qual seria transmi-
tida aos animais recém-introduzidos. Examinou ao microscópio o sangue de um
grande número de espécies selvagens, sem resultado, porém inoculando esse san-
gue em cavalos obteve a doença, demonstrando assim a existência dos chamados
reservatórios selvagens de vírus, portadores de uma infecção muito discreta.

Alguns anos mais tarde, Bruce, Nabarro e Greig foram encarregados de estudar,
em Uganda, uma doença humana – a “doença do sono”, que destruía as popula-
ções daquela colônia. Acompanhou-os também a Sra. Bruce e lá encontraram
Castellani, que já havia achado um tripanossoma no líquido céfalo-raquiano dos
doentes. Colaboraram com Castellani na demonstração de ser esse protozoário o
causador da doença e em seguida partiram à caça das moscas tsé-tsé. Os nativos
desconheciam essa mosca, porém havia informação da existência de uma mosca
hematófaga chamada kivu, a qual verificaram ser congênere da procurada. Bruce,
Nabarro e Greig fizeram, então, as moscas sugar doentes e macacos sãos, obtendo
assim a doença nestes. Constataram quais as regiões infestadas pelas moscas e
pela doença, no que foram muito auxiliados pela população obediente a seu pri-
meiro ministro Apolo Kagwa.

Verificada a coincidência da doença com a presença da mosca, apoiados por
Apolo Kagwa ordenaram o afastamento da população para 15 milhas de distância
das margens do lago Victoria Nyanza, zona habitada pelas kivu, até que morresse
o último doente, então poderiam voltar. Em conseqüência dessa medida, foi desa-
parecendo a doença do sono. Anos depois, porém, quando as tribos reocuparam as
margens do lago, estabeleceu-se nova epidemia.

Bruce ocupava-se, então, com a Febre de Malta e foi mandada uma nova
comissão da que fazia parte o jovem cientista Tulloch, que malogradamente
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adoeceu e morreu da doença do sono, deixando porém a observação, feita com
Gray, de que os cães das zonas infestadas apresentavam no sangue um tripanossoma
semelhante ao causador da doença do sono. Partiram de novo Bruce e sua mulher
para a região, desta vez com muitos colaboradores. Puderam demonstrar que as
moscas podiam apresentar-se infestadas sem nunca terem sugado um ente huma-
no, fazendo 2.876 moscas, apanhadas em lugares por muitos anos abandonados
pelo homem, sugar cinco macacos, dos quais dois adoeceram e morreram. Devia
haver um reservatório de vírus como na nagana. As suas pesquisas, se bem que
prolongadas e numerosíssimas, não deram resultado. Kleine encontrou, depois, um
antílope – o Sitatunga – infestado por tripanossoma, porém, outros pesquisadores
os têm achado com mais freqüência em vários animais domésticos da região,
parecendo que estes, como já observaram Tulloch e Gray, sirvam de reservatórios
além do próprio homem.

Malária. Patrick Manson, tendo observado a formação dos corpos flagelados a
partir das formas em crescente do sangue circulante, e notando que esse fenômeno
só se processava fora do corpo humano, inferiu a necessidade de uma fase
“extracorporal” para o parasito da malária, fase essa que, segundo ele, deveria
processar-se no organismo dos mosquitos. Os mosquitos, uma vez infestados, con-
taminariam a água no ato da desova e esta tornava-se infestante para o homem.

Ronald Ross, médico em serviço na Índia, indo a Londres, conheceu a Patrick
Manson, que lhe participou a sua hipótese. Decidiu verificá-la. Uma vez na Índia,
mantendo constante correspondência com Patrick Manson, em Secunderabad, ini-
ciou suas experiências, que consistiram em fazer mosquitos sugar doentes para
pesquisar no estômago as formas flageladas e infectar pessoas com água em que
os mesmos estivessem desovado. Tudo sem resultado.

Afastou-se de Sonderabad para acudir a uma epidemia de cólera e em 1897.
Voltando a essa localidade, pôde observar a formação de cistos na parte do estô-
mago dos mosquitos, nos quais reconheceu o pigmento já observado nos parasitos
do sangue. É, porém, prudente na sua afirmação. Transferido para o Norte de Cal-
cutá, depois de procurar em vão mosquitos infestados naturalmente, decidiu estu-
dar a malária das aves, visto que este parasito era em tudo semelhante ao do
homem. Em 1898, pôde Ross verificar que o causador da malária das aves crescia
na parede do estômago dos mosquitos cinzentos como os agentes da malária hu-
mana no estômago dos mosquitos pardos. Escreveu a Patrick Manson que os cistos
se apresentavam progressivamente maiores em relação com o tempo decorrente
entre a infestação do mosquito e o exame do mesmo; era como se crescessem. Em
seguida, fez mosquitos sugarem um pássaro sem parasitos, um com raros e um
último muito infestado, constatando a ausência de cistos nos primeiros, a presença
de poucos nos segundos e de muitos nos últimos.

Ross interrompeu por alguns dias suas experiências, indo de férias para o
Himalaia e, quando voltou, examinando seus mosquitos, verificou que o germe se
localizara nas glândulas salivares, pelo que concluiu dever a transmissão fazer-se
pela picada. Submeteu três pássaros sãos às picadas de mosquitos infestados e 15
dias após se apresentaram estes com o sangue cheio de parasitos. Estava comple-
tado o ciclo de malária das aves; restava provar se na malária humana o processo
era idêntico.
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Em 1898, Grassi, na Itália, observara que, se certamente havia lugares com
mosquitos e sem malária, jamais vira malária em regiões sem mosquitos, fatos que
levavam a pensar ser a disseminação da malária ou independente dos mosquitos
ou feita por determinada espécie desses insetos. Passou, então, a um demorado e
minucioso estudo dos mosquitos das zonas infestadas e das indenes e, ao cabo de
algum tempo, em 28 de setembro de 1898, comunicou à Academia de Ciências
que o mosquito Anopheles claviger era o único a que se podia responsabilizar pela
transmissão da malária, salvo dois outros que podiam ser suspeitos dentre as várias
espécies que infestavam as planícies baixas da Itália.

Grassi, então, com Bignami e Bastianelli, submeteu um doente voluntário, de
nome Sola, que nunca sofrera de malária, hospitalizado numa região indene a
picadas de mosquitos. Primeiramente, aqueles nos quais recebiam menos suspeita
foram experimentados, sem resultado; em seguida, o Anopheles claviger e, então,
10 dias depois, o paciente apresentou um forte acesso de malária. Grassi, Bastinelli
e Bignami repetiram a experiência com sucesso em outros voluntários no mesmo
hospital, obtendo uma doença clinicamente idêntica à malária e, como esta, curável
pelo quinino. Tendo Grassi conhecimento dos trabalhos de Ross, pôde verificar ser
o ciclo do parasito da malária humana no mosquito perfeitamente semelhante ao
da malária das aves.

Apoiado pela rainha da Itália, fez Grassi, em seguida, uma experiência em
grande escala, em Albanella, onde a malária dizimava os empregados da estrada.
Protegeu 112 operários, obrigando-os a se retirarem para casa antes do escurecer,
onde ficavam protegidos dos mosquitos por cortinados. Tendo estudado os hábitos
dos anófeles, verificou que os mesmos só procuravam o homem do crepúsculo em
diante; considerou as horas de sol como não perigosas. Dos 112 protegidos apenas
cinco adoeceram com malária benigna, provavelmente recidiva de doença anteri-
or; dos 415 não protegidos quase todos adoeceram. Provou, assim, que, em regiões
infestadas, protegendo-se o homem contra o anófeles, não se adoece de malária.

Como apêndice à história da malária, devemos citar a da filariose humana,
produzida pela Wuchereria bancrofti. Patrick Manson verificou em 1877 que as
micro-filárias sugadas com o sangue pelo mosquito sofriam neste metamorfoses e
migrações de que resultava a perda da ponta da cauda e sua localização nos
músculos torácicos do mosquito. A maneira como o mosquito transmitia a doença
ao homem era desconhecida por Manson, o qual supunha esse contrair a doença
em águas contaminadas pelo mosquito. Essas idéias precederam e influíram na
teoria de Manson sobre a transmissão da malária. Só em 1899 que Th. Bancroft,
desta vez guiado pelos estudos então terminados de Ross, pesquisando a probóscida
de mosquitos infestados pôde verificar que prontamente escapavam os vermes do
ápice da probóscida ou lábio, sugerindo ser esse o modo natural de saída e ser a
infestação do homem feita pela picada.

Febre amarela. Já em 1848, Nott e depois Dowel e Gerard, em 1876 e 1882
respectivamente, acusavam aos mosquitos, baseados em argumentos diversos, de
serem os propagadores da febre amarela. Esta hipótese ganhou maior número
de adeptos com Finlay, que a defende calorosamente em várias publicações na
última década do século XIX. A sua demonstração, porém, deve-se à comissão médica
militar americana, estabelecida em Quemados, Cuba, no ano de 1900. Chefiada
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por Walter Reed e com James Caroll, Jesse Lazear e o cubano Aristides Agramonte,
vejamos como procedeu a comissão. As pesquisas do germe causador da doença
como tantas anteriores resultaram completamente negativas e souberam por Finlay
em pessoa de suas teorias a respeito da transmissão pelo mosquito, o qual deu a
Reed ovos da espécie suposta responsável; destes, criados saíram adultos de
Stegomyia aegypti. Os fatos de não adoecerem os enfermeiros e a maneira de incidir
a doença, vitimando uma pessoa numa casa, outra em casa mais adiante, pulando
por assim dizer por muitos indivíduos, fizeram Walter Reed pensar que de fato a
doença parecia ser transportada; e, por outro lado, sendo comum adoecer uma
pessoa num lugar, e algum tempo depois, de duas a três semanas, adoecerem na
mesma casa, várias outras ao mesmo tempo, esse fato lhe sugeriu a necessidade de
um certo tempo para o vírus se desenvolver no inseto.

Não se conhecia animal sensível à febre amarela. Como experimentar sem o
elemento humano? Walter Reed consultou os demais membros da comissão se
queriam prestar-se voluntariamente a experiência. Lazear e Caroll ofereceram-se.
Walter Reed foi chamado a Washington para explicar suas atividades na guerra
hispano-americana. Na sua ausência Lazear e Caroll agiram, lembrando-se da
recomendação de Reed de que deixassem passar alguns dias entre a infestação do
mosquito e a experiência de transmissão, pois na malária “devia decorrer duas a
três semanas para que o mosquito se tornasse perigoso”. Primeiro Lazear e em
seguida sete voluntários deixaram-se picar por mosquitos que dias antes haviam
sugado doentes, porém não adoeceram. Em seguida Caroll se fez sugar por um
mosquito que havia picado quatro doentes, escrevendo no mesmo dia a Reed: “Se
existe alguma coisa de verdade na teoria do mosquito, deverei apanhar uma boa
dose de febre amarela”. Dias depois adoeceu gravemente. O mesmo mosquito e
mais quatro infestados foram postos para sugar outro voluntário que também adoe-
ceu gravemente. Ambos restabeleceram-se.

Tendo estes estado em prolongado contato com a zona da febre amarela, poderiam
tê-la adquirido por contágio, por isso Lazear se dispunha a infectar novos mos-
quitos e a repetir as experiências quando a 13 de setembro sentiu-se picado por um
mosquito, observou-o deixando que sugasse, sem lhe dar importância. A 18 se
sentiu doente e a 25 faleceu de febre amarela. Ao regressar tomou Reed conheci-
mento das duas experiências positivas e “como o Dr. Lazear foi picado por um
mosquito quando estava na sala dos doentes de febre amarela do hospital se deve
pelo menos admitir a possibilidade que o inseto se tenha infectado, sugando o
sangue de um desses doentes. Este caso de infecção acidental não pode deixar de
ser de grande interesse”. Do general Leonard Wood obteve a comissão licença
para prosseguir nas experiências e de poder dispor de 200 a 300 dólares em favor
dos futuros voluntários. Todo voluntário que já tivesse sido exposto a picadas de
mosquitos na zona de febre amarela deveria ficar em observação durante sema-
nas, antes de utilizado no campo de experimentação, denominado agora Campo
Lazear, para que assim ficasse eliminado o contágio acidental.

Ofereceram-se os soldados Kissenger e John J. Moran impondo como condição
apenas não aceitar recompensa alguma. A 5 de Dezembro, Kissenger foi picado
por cinco mosquitos, dois dos quais infectados 15 a 19 dias antes, respectivamente;
cinco dias depois, adoeceu com febre amarela da qual escapou. Em seguida se
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repetiu a experiência em cinco outros voluntários com resultados positivos. Ao
todo sete experiências e uma observação, todas positivas, tendo a morte levado
apenas a Lazear. Estava pois provado que o mosquito transmitia a febre amarela.

Precisavam agora verificar a hipótese do contágio direto e da influência do
ambiente. Em compartimentos especiais defendidos dos mosquitos, mantidos a 32º
e saturados de umidade, nove voluntários sujeitaram-se, três a três sucessivamen-
te, a deitar em cama contaminada por vômitos e dejeções de doentes que nela
morreram, vestindo as mesmas roupas, durante 20 dias, sem que adoecessem. Para
verificar se eram suscetíveis, inocularam a um desses voluntários de nome Jemegan
com sangue de doente de febre amarela, e outro, Folk, fizeram-no sugar por mos-
quito infectado; ambos contraíram a febre amarela.

Em outro compartimento telado, mantido porém em ótimas condições higiêni-
cas, se submeteu o voluntário Moran, de quem já falamos, a picadas de mosquitos
infectados, neles soltos: quatro dias depois adoeceu de febre amarela de que tam-
bém se restabeleceu. Ficou assim provado que, sem o mosquito, embora nas piores
condições higiênicas, não há febre amarela, sendo o mosquito que sugou doentes
o único responsável pela propagação da mesma.

Caroll demonstrou, depois, que o gérmen causador da febre amarela era um
vírus filtrável e Gorgas, exterminando os estegomias, eliminou em 90 dias a febre
amarela em Havana.

Experiências e profilaxia semelhantes foram feitas por Ribas, Lutz et al. em São
Paulo; mais tarde a comissão francesa e o êxito da campanha que Oswaldo Cruz
dirigiu contra a febre amarela no Rio de Janeiro constituíram novas confirmações.

Doença de Chagas. Quando pernoitava num acampamento de engenheiros da
linha férrea, em defesa da qual lutava Chagas contra a malária, alguém lhe apre-
sentou um “barbeiro”. Este curioso hemíptero, “vindo do mato”, porém abundante
e prolífero em todas as habitações humanas da região, e cujo hábito de alimentar-
se de sangue era completamente desconhecido pelos patologistas, impressionou
fortemente o jovem médico. Sabia bem Chagas o que significa um hematófago,
dissecou-o e “no intestino encontrou regularmente numerosos flagelados”. Já da
mesma região descrevera um tripanossoma do macaco Callithrix penicillata. Como
no lugar todos esses animais estivessem infestados, remeteu barbeiros a Oswaldo
Cruz, a quem na sua simpática modéstia e gratidão chamava de Mestre e dizia
tudo dever, para que os fizesse sugar macacos da mesma espécie isentos de para-
sitos. Vinte a trinta dias depois examinou Chagas o sangue periférico desses ani-
mais encontrando um tripanossoma diferente daquele que estudara nos Callithrix
de Minas. Descreveu-o em 17 de dezembro de 1908 (publicado em 1909) com o
nome de Trypanosoma cruzi.

Não se contentou porém apenas com isso e no mesmo trabalho declara: «uma
infecção espontânea nunca tinha sido observada em muitos indivíduos examina-
dos e eu penso por isso que este tripanossoma (Trypanosoma cruzi) tem para hospe-
deiro habitual um outro mamífero, tanto mais que se deixa transmitir experimen-
talmente ao cão, cobaia e coelho»; não havia especificidade, só a natureza o
poderia revelar e seguiu Chagas a procura, in loco, do hospedeiro vertebrado,
elemento indispensável à conclusão do ciclo de seu Trypanosoma cruzi. Eis que
em sessão de 22 de Abril de 1909, Oswaldo Cruz comunicou à Academia Nacional
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de Medicina um trabalho de Chagas intitulado “Uma nova tripanossomíase humana”.
Desta vez, é Oswaldo Cruz que se orgulha de seu discípulo.

Desse trabalho extraímos os seguintes tópicos: “Tendo estudado a biologia des-
se flagelado (Trypanossoma cruzi) não só nos animais vertebrados de laboratório,
como no hemíptero transmissor conorrhinus, (identificado mais tarde por A. Neiva
como sendo o Triatoma (Conorrhinus) megista Burm), partimos para a zona onde
foram capturados os cornorrinos (Norte do estado de Minas), a fim de pesquisar, in
loco, qual o verdadeiro hospedeiro vertebrado do parasita. Estudando os hábitos da
vida do cornorrinos, verificamos que esse inseto habita, em grande quantidade,
nas choupanas da população pobre da zona, refugiando-se durante o dia nas fres-
tas das paredes e orifícios escuros. É vorazmente hematófago, atacando como um
verdadeiro flagelo os moradores, impedindo e perturbando o seu sono. Sugam à
noite, escolhendo de preferência o rosto, pelo o que o povo os denomina ‘barbei-
ro’. Atacam também os animais domésticos, que costumam pernoitar no interior
das casas. Examinando os animais encontrados nessas zonas, verificamos em um
gato a existência do tripanossoma já descrito. Estudando a população que habita
essas casas, observamos que vários indivíduos, sobretudo as crianças, apresenta-
vam um quadro mórbido típico, caracterizado por uma sintomatologia que se pode
resumir grosseiramente deste modo: grande anemia, acentuada decadência orgâ-
nica, grandes engorgitamentos ganglionares do pescoço, axila, virilha etc., au-
mento do baço, acessos febris, edema sub-palpebrais e em outros pontos do corpo.
Por informação soubemos que alguns indivíduos sucumbem desta doença, pare-
cendo outros a ela resistir. Esses dados clínicos, por demais sumários, estão sendo
completados. Pesquisando o sangue de uma criança de dois anos de idade, nada
conseguimos ver por ocasião dos primeiros exames. Examinando-a novamente por
ocasião de um acesso febril, verificamos, em preparado fresco, a existência de
alguns tripanossomas, não muito numerosos, os quais nos preparados corados pu-
deram ser perfeitamente identificados ao nosso Trypanosoma cruzi, que já há al-
gum tempo estamos estudando. Indubitavelmente trata-se de uma nova
Tripanossomíase humana, extremamente interessante, produzida por um tripa-
nossoma, que apresenta pontos inteiramente novos em seu ciclo evolutivo”.

Além de protozoologista, Chagas era também muito estudioso da patologia
humana e possuía boa prática clínica. A doença que acabava de determinar era
conhecida sua, antes mesmo de ser-lhe apresentado o barbeiro ou chupão. Não
podia, no entanto, defini-la e para usar de suas próprias palavras “foi-nos penosa a
absoluta impossibilidade de classificar no quadro nosológico conhecido, muitos
dos casos mórbidos que se ofereciam a nosso estudo”. Só lhe foi possível essa
definição quando seus estudos partidos do barbeiro, e passando pelo Trypanosoma
cruzi de que queria saber o hospedeiro vertebrado, que supunha ser o macaco,
convergiram num mesmo ponto. E assim continuou Chagas, disciplinando suas
emoções; com um exemplar método científico, não se deixou levar apenas pelos
resultados que interessassem à patologia. Se de um lado descreveu minuciosa-
mente as diversas e variadas modalidades clínicas da doença e sua patogenia,
assim como estudou a sua epidemiologia, por outro lado o hospedeiro Homo sapiens
não o satisfez como protozoologista.
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O homem era um elemento novo na região; portanto quer o barbeiro como o
tripanossoma eram parasitos recém adaptados a esse hospedeiro. Os habitantes, se
não tinham razão de confundir a doença com ancilostomose – a ambas chama-
vam de opilação – tinham reconhecido que o barbeiro “vinha do mato”. Conti-
nuou Chagas a procurar o hospedeiro vertebrado e o encontrou – muitos dos tatus
da região apresentavam-se infestados pelo Trypanosoma cruzi e, fato mais curioso
ainda, eram sugados também por um barbeiro, o Triatoma geniculata, o qual,
como seu congênere, trazia no intestino as critidias características.

Então encerrou Chagas a história da doença e do protozoário.

Hematófagos transmissores de doenças, em geral

Os sugadores de sangue, que sabemos capazes de transmitir doenças, são em
sua quase totalidade artrópodes pertencentes à classe dos Insetos ou a dos
Aracnídeos. Entre os mamíferos conhecidos, apenas existem alguns morcegos, da
família Desmodontidae, que sugam sangue humano, atacando mais freqüentemente,
porém, aos animais domésticos, com espécies (do gênero Desmodus) que propa-
gam não só um vírus produzindo no gado (mais raro no homem) uma forma de
raiva epizoótica, muda e paralítica, como também a tripanossomose dos cavalos
na América Central. Entre os anelídeos, há as sanguessugas, ectoparasitos tempo-
rários vivendo de sangue, de que existem espécies transmissoras quer de
tripanossomas e tripanoplasmas de peixes, rãs e tartarugas, quer de hemogregarinas
destas últimas. Ainda não se conhece doença humana que dependa desses
veiculadores; no entanto, existem certas formas terrestres que o atacam com fre-
qüência, sobre as quais se deve ter mais atenção.

Dos artrópodes, são os insetos e destes os dípteros que transmitem maior número
de doenças.

Os dípteros compreendem os nematóceros, braquíceros e os pupíraros. Dos
últimos, há poucas espécies parasitas de animais domésticos (cavalo, carneiro,
cão). Mais comuns em aves e morcegos são parasitas obrigatórios que se alimen-
tam exclusivamente de sangue. Não se conhece espécie própria do homem, no
entanto aquelas das aves ocasionalmente o picam; já se demonstrou que são capa-
zes de transmitir doenças de animais domésticos como, p. ex., a Haemoproteose
dos pombos e uma tripanossomose dos carneiros. Devem representar um importan-
te papel na transmissão sobretudo dos Haemoproteus das aves, havendo até notá-
vel coexistência desses protozoários e de pupíparos, respectivamente específicos
de diversas espécies de aves selvagens.

Os braquíceros, ou moscas, compreendem numerosas espécies hematófagas,
das quais, sem dúvida, a mais comum e doméstica é Stomoxys calcitrans. Esta
alimenta-se quer de sangue humano quer do de grandes animais domésticos e sua
significação está ainda insuficientemente pesquisada; provavelmente será maior
para os animais que para o homem. Há ainda outros gêneros de Stomoxydidae
com espécies hematófagas, relacionadas com esta. As glossinas, porém, entre os
braquíceros, ocupam o lugar mais eminente na transmissão de doenças do homem
e animais domésticos, sendo responsáveis pela disseminação das numerosas
tripanossomoses africanas. Os tabanídeos são braquíceros representados em todo o
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mundo; formam um grupo extraordinariamente numeroso de sugadores de sangue.
Só poucas espécies perseguem o homem, porém algumas com muita insistência, ao
qual podem transmitir a Tularemia e a filariose por Loa loa. Muito maior é o seu
papel de transmissores, para os animais domésticos, entre os quais disseminam tam-
bém a Tularemia e ainda várias tripanossomoses, e provavelmente outras infecções.

Aos nematóceros pertencem os flebótomos, que como transmissores da febre
de Pappataci, da Verruga Peruana e das leishmanioses são de grande importância.
Atacam o homem e animais domésticos, não excluindo as aves.

Entre os quironomídeos  há bom número de espécies hematófagas na subfamília
Ceratopogoninae, no entanto, até agora, se conhece apenas a filariose humana
por Dipetalonema perstans, e a dos cavalos por Onchocerca cervicalis, doenças
pela transmissão das quais são responsabilizados.

Os Simuliídeos, nematóceros que têm o característico hábito de desenvolver
fases imaturas em águas torrenciais, são muito ávidos de sangue; a maioria das
espécies porém pouco ataca o homem; entre as que o atacam estão as espécies
transmissoras da filariose humana causada por filaria do gênero Onchocerca.

Muito mais importantes como transmissores de doenças ao homem são os
culicídeos, vulgo mosquitos, que contêm número muito grande de espécies hema-
tófagas, de que um mesmo indivíduo o suga mais repetidamente e o acompanha
com mais assiduidade, condições da maior importância para a transmissão de
doenças. Seu papel como transmissores da malária (humana e aviária) e febre
amarela já não é mais contestado. Transmitem também, entre outras doenças,
filarioses do homem e animais, o dengue, a febre do vale do Rift e a encefalite
epizoótica dos cavalos; parece, no entanto, que na patologia veterinária desem-
penham papel menos importante.

Como insetos transmissores devemos também assinalar as pulgas (sifonápteros),
conhecidos vetores da peste, mantendo epidemias e enzootias não só dessa doença
como de Tularemia e Rickettsioses (Tabardillo) entre os ratos, como transmitindo a
doença desses depositários de vírus ao homem. Além disso, são as responsáveis
pela veiculação da Tripanossomose dos ratos.

Entre os Hemípteros há os barbeiros (Reduviidae) e os percevejos (Cimicidae).
Aqueles são os transmissores da doença de Chagas e mantenedores dessa
tripanossomose entre os tatus. Os percevejos, de que há duas espécies próprias do
homem, não parecem desempenhar papel preponderante na transmissão de doen-
ças, podendo, no entanto, acidentalmente, transmitir por exemplo a peste e expe-
rimentalmente neles se fazer evoluir o Trypanosoma cruzi. Finalmente, ainda en-
tre os insetos, encontram-se os piolhos, cuja espécie humana mais infectante é o
Pediculus corporis. Transmitem Borrelioses e Rickettsioses. Não devemos esquecer
ainda que o piolho de rato,  Polyplax spinulosus, é vetor do tifo exantemático do
México, entre esses roedores, mantendo assim o foco perigoso para o homem.

Aos artrópodes pertencem ainda os aracnídeos com os carrapatos (ixodídeos) e
os ácaros (Parasitoideos). Ambos contribuem para epizootias e enzootias e tam-
bém ao homem podem ser transmissores perigosos de Rickettsias (febre das Monta-
nhas Rochosas, doença de Tsutsugamushi etc.) e de várias borrelioses. Entre os
animais domésticos disseminam também diversas e importantes doenças como
Rickettsioses (Heartwater), borrelioses (por exemplo, das galinhas), porém o seu
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papel como vetores ressalta sobretudo na transmissão das diversas babesioses e
doenças afins. Há ainda outros protozoários, Hepatozoon por exemplo., transmiti-
dos por carrapatos ou por ácaros. Muito digno de atenção torna-se o fato que a
maioria das doenças transmitidas por carrapatos se propaga pelos ovos à respectiva
geração, tornando-se assim esses vetores também depositários de vírus.

Principais doenças do homem e animais domésticos, transmitidas por
hematófagos

Doenças causadas por vírus – Compreendemos neste grupo doenças infeccio-
sas causadas por germens de tamanho diminuto, muitos dos quais não foram ainda
vistos, inferindo-se suas dimensões pela propriedade que têm de passarem através
de filtros de porcelana cujos poros, calculados por métodos físicos, são muito pe-
quenos, em certos casos menores até que o limite compatível com a visibilidade
microscópica. De regra, também são infecções que produzem imunidade sólida e
muito duradoura, sendo excepcionais aquelas que se repetem no mesmo indiví-
duo, como a febre aftosa. Um outro caráter bastante importante é o de não se
deixarem cultivar nos meios artificiais comumente usados nos laboratórios, pare-
cendo necessitar de células vivas para o seu desenvolvimento. Já se cultivam
explantes de tecidos, sobretudo de embriões, entre outros os vírus da febre amarela,
varíola, epitelioma contagioso das aves e as rickettsias. Estas são organismos se-
melhantes às bactérias diminutas, assim como os germens da varíola e doenças
afins, epitelioma contagiosos das aves etc., são constituídos por pequenos corpús-
culos semelhantes a cocos muito pequenos, os chamados corpúsculos elementares.
As doenças produzidas por esses microorganismos poderiam ser tratadas com as cau-
sadas por esquizomicetos; por enquanto, porém, devem ser agrupadas com as doen-
ças chamadas de vírus, porque, como estes, gozam da propriedade de um tamanho
diminuto e da necessidade de células vivas para o seu desenvolvimento.

Há muitas doenças por vírus extremamente contagiosas pelo contato direto;
outras, por exemplo a poliomielite ou doença de Heine-Medin, se bem que hajam
sido incriminados insetos (no caso a Stomoxys calcitrans, por exemplo) como
vetores, certamente não são necessários, visto existirem epidemias em pleno in-
verno, nos países de clima frio.

Por outro lado, há doenças causadas por vírus que só se transmitem por intermé-
dio de inseto, como está perfeitamente estabelecido para a febre amarela. Nestes
casos, tem-se demonstrado regularmente a presença do vírus no sangue circulante,
em determinado período da doença.

Conhecem-se as seguintes doenças:

a) Doenças de que não se conhece o germe.
Febre amarela (já mencionada). Transmitida nas cidades pelo Stegomyia aegypti,

mantida nas zonas silvestres por outros mosquitos ainda não determinados, servin-
do como reservatório de vírus possivelmente pequenos macacos. Dengue – Trans-
mitida pelo Stegomyia aegypti. Febre de Pappataci. Transmitida pelo Phlebotomus
pappataci e provavelmente por outras espécies do gênero.
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b) Doenças cujo vírus se apresenta sob a forma de corpúsculos elementares.
Epitelioma contagioso das aves. Transmitida por mosquito, particularmente o

Culex quinquefasciatus e C. vipens.

c) Rickettsioses: 1. Intranucleares. Por Dermacentroxenus rickttsi Wollbach, 1918:
febre das Montanhas Rochosas e afins. Transmitida pelos carrapatos Dermacentur
venustus e D. variabilis, servindo como reservatórios coelhos e esquilos selvagens
etc. 2. Extranucleares porém intraprotoplasmáticas. Pela Rickettsia prowazecki s.
str, Rocha Lima, 1916: Tifo exantemático clássico. Transmitido pelos piolhos hu-
manos Pediculus humanus corporis e Pediculus humanus capitis. Por Rickettsia
prowazecki var. mooseri Pinkerton, 1936: Tabardillo ou Tifo endêmico murino.
Transmitido entre os ratos pelo piolho Polyplax spinulosus e pelas pulgas do rato,
ainda por estas do rato ao homem. Por Rickettsia orientalis Sellards, 1923: febre
fluvial japonesa ou tsutsugamushi. Transmitida pelos ácaros Trombidium akamushi
e T. deliensis, servindo como reservatório de vírus um rato dos campos. Por Rickettsia
ruminantium Cowdry, 1925: hidropericárdio dos carneiros (Heartwater). Transmitida
por carrapato. 3. Extracelulares. Pela Rickettsia pediculi Rocha Lima, 1916: febre
das trincheiras. Transmitida pelo piolho do corpo Pediculus humanus corporis.

Há descritas de diversos lugares diferentes doenças cuja individualidade e trans-
missor se acham ainda em discussão; são conhecidas entre outras pelo nome gené-
rico de tifo exantemático endêmico a que se acrescentam a designação dos luga-
res (nos Estados Unidos sob o nome de doença de Brill). Essas, transmitidas por
piolho ou carrapato, são provavelmente rickettsioses, formas regionais ou doenças
independentes das acima mencionadas. Devemos destacar porém a “fièvre
boutonneuse”, por ser transmitida pelo Rhipicephalus sanguineus e servir o cão
como reservatório de vírus. As rickettsias transmitem-se pelo ovo a sucessivas
gerações do artrópode vetor. Parecem ser parasitos próprios dos insetos e aracnídeos,
visto como existem em grande número deles.

Às doenças do subgrupo a) podemos acrescentar a encefalite epizoótica dos
cavalos, transmitida experimentalmente por mosquito, e, ainda, as seguintes:
“Ephemeral or three day sickness”, do gado, “Sweating sickness” dos vitelos, “Blue
tongue” dos carneiros. Doença africana dos cavalos. Essas não se transmitem pelo
contato direto, sendo as duas últimas contraídas apenas durante à noite, em luga-
res baixos e úmidos, o que sugere fortemente a hipótese de ser um mosquito o
transmissor. Há ainda a febre do vale do Rift, benigna no homem e mortal para
alguns animais domésticos, que parece ser transmitida por mosquitos.

Doenças causadas por esquizomicetos – Devemos distinguir três grupos de do-
enças: as causadas por verdadeiras bactérias, as por espiroquetáceas e as por mi-
crorganismos dos gêneros Bartonella e afins. Entre as primeiras temos a peste e a
tularemia. Ambas contagiosas, a peste na sua forma pneumônica e a tularemia
pelos dejetos. No entanto, o papel das pulgas na disseminação da peste bubônica
é o principal, como provaram largamente as medidas profiláticas baseadas quase
que exclusivamente na destruição desses sugadores, assim como dos ratos, que
são reservatórios de vírus.

Na tularemia, 75% das infecções são atribuídas ao contato direto dos tratadores
com os animais infectados, no caso do coelho, porém se conhecem infecções
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humanas relacionadas com as picadas de Chrysops discalis e Dermacentor
andersoni, assim como uma incidência estacional de casos coincidindo com os
períodos de atividade máxima desses dois artrópodes. Ambos os germens multipli-
cam-se no tubo digestivo do transmissor ativamente  (o que para Pasteurella tularense
se dá apenas no carrapato) formando êmbolos nas sua porção anterior, o que provoca
regurgitamento de germens no ato da picada; além do que são eliminados pelas
fezes, que se tornam assim capazes de disseminar a doença. Temos pois: Pasteurella
pestis: Peste. Transmitida por contágio (forma pneumônica), disseminada sobretudo
pelas pulgas do rato (também as selvagens em algumas regiões), reservatório de
vírus e do homem (forma bubônica). Pasteurella tularense: Tularemia. Adquirida
pelos criadores de coelhos por contágio direto; transmitida também pelo Chrysops
discalis e Dermacentor andersoni. Diversos roedores, sobretudo coelhos, constituem
reservatório de vírus.

Ao segundo grupo, pertencem as diversas febres recorrentes causadas por
espiroquetáceas  do gênero Borrelia. Não são adquiridas pelo contágio direto,
necessitando obrigatoriamente de um vetor. Há uma pronunciada especificidade
desses germens para as espécies transmissoras regionais. Esta propriedade pode
servir na classificação dos diversos microorganismos isolados, sempre indistinguíveis
morfologicamente, e cujas propriedades imunizantes muitas vezes não favorecem
o método de imunização cruzada. O artrópode vetor constitui também, ao menos
temporariamente, reservatório de vírus, visto como o gérmen se propaga pelos
ovos a sua descendência. Reconhecemos assim as febres recorrentes que seguem:

por Borrelia recurrentis (Lebert, 1874): Cosmopolita. Transmitida pelos piolhos
Pediculus humanus corporis e Pediculus humanus capitis.

por Borrelia persica (Dschunkowsky, 1912): Da Ásia Central. Transmitida pelo
Ornithodorus tholozani.

por Borrelia duttoni (Novy e Knapp, 1906): Da África Tropical, Madagascar e
Sul da África. Transmitida pelo Ornithodorus moubata, O. Savigny, O. Turicata.
Reservatório natural de vírus constituído pelo pequeno mamífero Cricetomy
gambianus.

por Borrelia venezoelensis (Brumpt, 1921): Da Venezuela, Colômbia e Panamá.
Transmitida pelo Ornithodorus venezoelensis e O. talage. Reservatório natural de
vírus constituído pelo macaco Leontocebus geoffroyi.

por Borrelia hispanica (Sadi de Buen, 1926): Da Espanha. Transmitida pelo
Ornithodorus marrocanus. A doença parece ser natural do porco, sendo transmiti-
da deste ao homem.

por Borrelia turicata (Brumpt, 1936): Da febre recorrente esporádica dos Esta-
dos Unidos. Transmitida pelo Ornithodorus turicata. A doença parece natural de
pequenos mamíferos, podendo ser transmitida ao homem.

por Borrelia theileri (Laveran, 1903): De grandes animais domésticos do Transvaal.
Transmitida pelos: Margaropus decoloratus e Rhipicephalus evertsi.

por Borrelia anserina (Marchoux e Salimbeni, 1903): Das aves domésticas. Trans-
mitida por carrapatos do gênero Argas: A. persicus e A. miniatus.

e numerosas outras borrelioses menos estudadas.
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Finalmente, temos de considerar as Bartonelloses e doenças afins. São produ-
zidas por germens de morfologia semelhante à das rickettsias, sendo porém parasi-
tos dos glóbulos vermelhos – as rickettsias parasitam as células endoteliais – já têm
sido cultivadas em meios artificiais. A única bartonellose que constitui verdadeira-
mente uma doença é a causada pela Bartonella bacilliformis, doença que, na forma
aguda e septicêmica, é conhecida pelo nome de febre de Oroya e quando localizada
sob a forma de dermatose, pelo de verruga peruana. É transmitida por espécies do
gênero Phlebotomus – Phlebotomus noguchi foi a usada em experiências.

São conhecidas ainda bartoneloses no rato, boi e carneiro, cujos germens só apare-
cem em quantidade apreciável no sangue após esplenectomia: não tendo sido assina-
lados quaisquer sintomas próprios de doença, carecem de interesse econômico.

Outros microrganismos relacionados com as bartonelas, descritos com os no-
mes de Grahamella e Eperythozoon também não produzem sintomas, ao menos no
adulto. Como apêndice a este último grupo, assinalaremos as anaplasmoses, cujos
microrganismos causadores são parasitos das hemácias como as bartonelas, tendo,
porém, a forma de pequenos cocos; alguns autores conseguiram cultivar esses
microrganismos em meios artificiais. São transmitidos por carrapatos, os quais se
propagam pelos ovos e respectivas gerações. Produzem epizootias muito mortífe-
ras no gado. São os: Anaplasma marginale e Anaplasma centrale, transmitidos o
primeiro pelo Margoropus decolorata, e Boophilus microplus e o segundo ainda
pelo Margaropus decoloratas.

Doenças causadas por protozoários – Onde o papel dos hematófagos como
transmissores atinge por assim dizer o clímax é nas doenças produzidas pelos
protozoários. Destacam-se sobretudo aqueles esporozoários das famílias
Plasmodiidae e Hemoproteidae, cuja passagem pelo sugador é caracterizada por
um ciclo completamente diferente do que se processa no vertebrado. Os dois
ciclos, sexuado do díptero e assexuado no vertebrado, já estão bastante divulga-
dos; bem poucos, no entanto, têm refletido na sua significação para a doutrina da
transmissão de doenças por sugadores. Este duplo processo constitui uma base
morfológica – uma garantia visível – das conclusões induzidas de experiências.

Enunciaremos em primeiro lugar as doenças produzidas por protozoários dessas
duas famílias. Em seguida, os esporozoários da família Babesiidae e Theileriidae, de
posição sistêmica incerta. Não produzem pigmentos como os precedentes, nem
parecem fazer ciclo sexuado no hospedeiro vertebrado, pelo menos nas espécies
bem estudadas; esse hospedeiro é um carrapato ou ácaro, não dípteros como no caso
precedente, e propagam-se pelos ovos a sucessivas gerações do artrópode. Depois,
as hemogregarinidas com ciclo sexuado nos invertebrados, o qual pode ser uma
sanguessuga, carrapatos ou ácaros. Finalmente trataremos dos flagelados transmiti-
dos por hematófagos. De modo geral, os protozoários por vetores invertebrados,
quando são próprios a um determinado vertebrado, produzem quer doenças benig-
nas que duram até a morte do mesmo, quer doenças com uma fase aguda que pode
ser bastante mortífera para os adultos indenes e, de regra pouco mortífera, passando
a crônica nos jovens futuros depositários naturais do vírus. Quando se observa uma
dessas protozooses altamente virulenta para uma espécie de vertebrado, deve-se
desconfiar de outro hospedeiro, ou natural, que com sua doença crônica serve de
depositário; isso verifica sobretudo com as tripanossomoses.



    875 ENTOMOLOGIA

Temos pois: Família Plasmodiidae:

a) Causadores da malária humana. Plasmodium vivax (Grassi & Feletti, 1890) –
Produz a febre terçã benigna. Plasmodium ovale Stephens, 1922 – produz uma
febre terçã com paroxismos matinais ou noturnos. Plasmodium malariae
(Laveran,1881). Produz a febre quartã. Plasmodium (Laverania) falciparum (Welch,
1897). Produz a febre terçã maligna, também chamada sub-terçã. Todos transmiti-
dos por numerosas espécies (perto de 50) de mosquitos do gênero Anopheles.

b)  Causadores de malária das aves. Plasmodium praecox (Grassi & Feletti, 1890) e
afins. Transmitidos por várias espécies de mosquitos do gênero Culex.

Família Haemoproteidae:
Haemoproteus columbae Celli & Sanfelici, 1891. Dos pombos domésticos. Trans-

mitido por Pupiparos do gênero Lynchia, Microlynchia, Olfersia etc.  Há nesta
família ainda protozoários do gênero Leucocytozoon, cuja transmissão ainda não
está estabelecida.

Família Babesiidae:
a) do gado (causadoras das doenças conhecidas pelos nomes de Tristeza, febre do
Texas, febre esplênica, «Red water», febre do Mediterrâneo, babesiose argentina
etc.). Babesia (Piroplasma) bigemina (Smith & Kilborne, 1893). Transmitida pelos
Margarops annulatus, Boophilus microplus e outros. Babesia (s. str) bovis Starcovici,
1893. Transmitida pelo Ixodes ricinus. Babesia (s. str) mutans (Thailer, 1906) Trans-
mitida pelo Rhipicephalus evertsi e R. appendiculatus.

b) de carneiros e cabras. Babesia (s. str) ovis Starcovici, 1893: causadora do
«Carceag». Babesia (s. str) sergenti Wenyon, 1926. Babesia (s. str) motasi Wenyon,
1926. Das três não se conhece o transmissor.

c) dos cavalos. Babesia (Piroplasma) caballi (Nuttall, 1910): causadora da febre
biliar dos cavalos. Transmitida pelo Dermacentor reticulatus. Babesia (s. str) equi
Larevan, 1901: causadora da Nuttalliose. Transmitida pelo Rhipicephalus evertsi.

d) dos cães. Babesia (Piroplasma) canis (Piana & Galli Valerio, 1895): causadora
da icterícia maligna dos cães. Transmitida pelo Rhipicephalus sanguineus. Babesia
(s. str) gibsoni (Patton, 1910) – Transmitida pelo Rhipicephalus simus? Babesia (s.
str) vitalli (Pestana, 1910): causadora do nambiuvu. Transmissor ainda não bem
determinado.

e) do rato. Babesia (s. str) muris, Fantham, 1906. Transmissor? Babesia (s. str)
decumani Macfie, 1915. Transmissor?

f) da lebre. Babesia (Piroplasma) leporis Dschunkowsky & Luhs, 1909. Transmissor?

Família Theileriidae:
a) do gado. Theileria parva (Theiler, 1904): causadora da «East coast fever» ou
febre da Rhodesia. Transmitida pelos Rhipicephalus evertsi e R. appendiculatus.
Theileria hirci Dschunkowsky e Urodschevich, 1924. Da cabra e camelos. Trans-
missor?
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Família Hepatozoidae:
Hepatozoon canis Bentley & James, 1905 (e afins). Do cão (e outros pequenos

carnívoros). Transmitido pelo Rhipicephalus sanguineus. Hepatozoon muris, (Balfour,
1905). Do rato. Transmitido pelo Laelaps echidninus.

Família Trypanosomidae:
Grupo A – Tripanossomas que se desenvolvem no intestino posterior do inverte-

brado. Trypanosoma lewisi (Kent, 1880): do rato. Transmitido pela pulga. Trypanosoma
duttoni Thiroux, 1900: do camundongo. Transmitido pela pulga. Trypanosoma nabiasi
Railliet, 1895: do coelho. Transmitido pela pulga do coelho. Trypanosoma cruzi
Chagas, 1909. Patogênico para o homem: causador da doença de Chagas. Reserva-
tório natural de vírus constituído pelos tatus e transmitido por insetos da sub família
Triatominae: gêneros Triatoma e Rhodnius. Trypanosoma theileri Laveran, 1902: do
gado. Transmitido por um Tabanida. Trypanosoma melophagium (Flu, 1908): do car-
neiro. Transmitido pelo díptero áptero Melophagus ovinus.

Grupo B- Tripanossomas que se desenvolvem na parte anterior do aparelho
digestivo do invertebrado. 1. Transmitidos por dípteros do gênero Glossina.

a) Desenvolvem-se no estômago, probóscida e glândulas salivares da mosca.
Trypanosoma gambiense Dutton, 1902. Patogênico para o homem: doença do sono
do Leste africano. Reservatório natural de vírus constituído pelo homem, visto que
se tem observado regiões com alto índice de infestação onde não se encontram
grandes animais selvagens nem outro capaz de o hospedar a não ser o boi, cabra,
cão e outros animais domésticos que parecem poder servir também de reservatório
de vírus. O antílope sitatinga (Limmotragus spekei) foi encontrado nas ilhas do
Lago Victoria Nyanza com tripanossomas no sangue, semelhantes ao da doença
do sono, no entanto o achado não é suficiente para explicar a intensidade e desen-
volvimento da maioria das epidemias. Este antílope talvez seja o primitivo reser-
vatório de vírus. Trypanosoma brucei Plimmer & Bradford, 1899. Patogênico para o
homem (T. rhodesiense) e para os grandes animais domésticos, cujas doenças são
conhecidas por Nagana, babesia e doença do sono do Oeste africano. Reservató-
rio de vírus constituído pelos antílopes.

b) Desenvolvem-se no estômago e probóscida da mosca. Trypanosoma
congolense Broden, 1914. Patogênico para o gado. Reservatório de vírus constitu-
ído por grandes animais selvagens.

c)  Desenvolvendo-se só na probóscida da mosca. Trypanosoma vivax Ziemann,
1905: do gado, carneiro e cabras, cuja doença é conhecida pelo nome de Souma.
Reservatório constituído pelos Bush buck e antílopes. Trypanosoma caprae Klein,
1910: do gado. Reservatório de vírus constituído por animais selvagens. Trypanosoma
uniforme Bruce & Al., 1911: do gado. Reservatório de vírus constituído por animais
selvagens.

2. Tripanossomas transmitidos por espécies hematófagas outras que as Glossinas.
Trypanosoma evansi (Steel, 1885): Causador da Surra nos cavalos. Transmitido por
uma espécies de tabanídeos. Reservatório de vírus segundo alguns constituído pelo
camelo e búfalo. Trypanossoma evansi var. mbori Laveran, 1911: Causador do
Mbori nos cavalos.
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Existem ainda os seguintes Tripanossomas, mal estudados: Trypanosoma
anamenci Laveran, 1911. Trypanosoma soudanense Laveran, 1907: causador da
doença denominada Tahaga, Eldedad ou Zousfana. Trypanosoma berberium Sergent,
Ed. & Et., 1904. Trypanosoma marrocanum Sergent, Shéritier & Belleval, 1915.
Trypanosoma hippicum Darling, 1910: causador da «Murrina». Trypanosoma
venezuelense Mesnil, 1910. Esses que atacam sobretudo os cavalos podem ser
formas regionais do Trypanosoma evansi.

O Trypanosoma equinum Vosges, 1901, causador do mal de cadeiras é bem
caracterizado pela ausência do blefaroplasto. Deve ser transmitido por tabanídeos,
provavelmente o Tabanus importunos, assim como vem sendo incriminadas as
capivaras como reservatórios de vírus.

Na África, conhece-se um Tripanossoma de aves domésticas: Trypanosoma
gallinarum Bruc & Al., transmitido por Glossinas.

Finalmente temos:

Leishmania donovani (Laveran & Mesnil, 1903): causadora do Kala azar india-
no e infantil. Razões epidemiológicas fortes e experiências muito recentes são
favoráveis a transmissão por várias espécies do gênero Phlebotomus, servindo o
homem e o cão como reservatórios de vírus

Leishmania tropica (Wright, 1903): causadora da doença conhecida por «Ori-
ental sore», Bagdad sore ou Biskra. Transmitida pelo Phlebotomus pappataci, o
qual tem se encontrado naturalmente infestado. O homem tem sido até agora o
único vertebrado encontrado naturalmente infestado.

Leishmania brasiliensis Vianna, 1911: causadora da úlcera de Bauru. Transmitida
pelo Phlebotomus intermedius e encontrada também no cão e na preá, que podem
servir como depositários de vírus.

Doenças causadas por nematódeos – São as filarioses, cujas larvas circulam no
sangue e, uma vez ingeridas por dípteros, sobretudo culicídeos, emigram para os
músculos torácicos onde evoluem, e em seguida se deslocam para a cavidade
geral e probóscida. Por ocasião da picada atravessam ativamente a membrana de
Dunn, entre os labelos e penetram no hospedeiro vertebrado. Conhecemos as se-
guintes filárias, cuja transmissão está bem estudada:

Dirofilaria immitis (Leidy, 1856): do cão, transmitida por diversos mosquitos.
Wuchereria bancrofti (Cobbold, 1877): causadora da elefantíase humana. Trans-

mitida por diversos mosquitos.
Onchocerca caecutiens Brumpt, 1919: do homem. Transmitida por simuliídeos.
Loa loa (Guyot, 1778): do homem. Transmitida por tabanídeos do gênero

Chrysops.
Dipetalonema perstans (Manson, 1891): do homem. Transmissão não suficien-

temente conhecida, sendo indiscriminados  Chironomidae.
Dipetalonema reconditum (Grassi, 1890): do cão. Transmitida pelas pulgas desse

animal.
Existe ainda bom número de espécies de filariídeos de animais domésticos, das

quais os embriões circulam no sangue, e cuja transmissão não está ainda bem
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estudada. Conhecemos ainda a Onchocerca volvulus (Leuckart, 1893) do homem,
cuja transmissão ainda não está determinada.

Onchocerca cervicalis Rail & Henry, 1910. Transmissão por Culicoides nebulosus
e C. obsoletus. 1

1 Na parte histórica foi consultado especialmente o livro Microbe Hunters de Paul de Kruif.
Pretendemos em publicação posterior reunir bibliografia escolhida sobre o assunto. [N.A.]
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