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Em minha última comunicação sobre o Ascaris, esqueci de mencionar as tenta-
tivas de transmissão, bem-sucedidas, de Grassi (Centralblatt für Bakteriologie und
Parasitenkunde, v.I, 1887, p.131); foram as primeiras que levaram a um resultado
positivo e, como se lhes defronta número tão grande de resultados negativos (Mosler,
Leuckart e muitos outros), não admira se às mesmas não for concedido o reconhe-
cimento unânime, apesar da autoridade meritória do observador, já que falta uma
explicação satisfatória para esse êxito contraditório, e considerando-se que a es-
magadora maioria se encontra no lado das experiências infrutíferas. Contudo, pro-
curando-se um pouco, talvez seja possível encontrar explicação para isso.

Na comunicação mencionada, exprimi a minha convicção, adquirida de modo
totalmente pessoal, de que a transmissão realiza-se através de ovos, e que a causa
dos resultados negativos reside numa fonte de erro durante a criação ou a transmis-
são. Já Leuckart considera1 que qualquer discussão naturalmente é invalidada pelo
argumento de que a contradição se deve a certas condições relativas à transmissão
dos ovos da solitária por ora ainda completamente desconhecidas.

No entanto, encontro-me em posição mais vantajosa, uma vez que vim a co-
nhecer a contingência de tal fonte de erro através das próprias palavras desse
eminente helmintólogo.

Observando-se as imagens (figuras 154 e 156) do desenvolvimento dos ovos da
solitária, no lugar acima citado, vê-se que perderam completamente a camada
exterior, o chamado invólucro de albumina. Leuckart considera isso uma necessi-
dade de tal monta que diz (na página 214, Nota): “As imagens de Davaine (Traité
des Entozoaires Syn. LIX), que deixam persistir esse revestimento durante todo o
tempo do desenvolvimento, e ainda o evidenciam em ovos contendo um embrião
desenvolvido, dificilmente foram obtidas da natureza”.

No mesmo lugar, escreve: “A camada de albumina dos ovos maduros, acima
descrita, em geral já se perde, sem deixar vestígios, antes da primeira sulcagem,
pela ação do líquido envolvente”.

Em uma série de experiências com culturas, que efetuei ao longo dos últimos
quatro anos com ovos dos órgãos genitais de ascarídeos femininos ou com as fezes
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de hospedeiros de solitárias, cheguei aos mesmos resultados de Leuckart: as cama-
das de albumina perdiam-se enquanto os embriões desenvolviam-se lentamente, e
muitos ovos eram retardios e, em parte, nem chegavam a se desenvolver. Todas essas
culturas foram realizadas em água, a qual era recolocada no caso de ressecamento.

Ultimamente, porém, por ocasião de uma nova cultura, eu tive a oportunidade
de me convencer de que os desenhos do observador francês também podem
corresponder muito bem à imagem encontrada na natureza. Por me parecer, justa-
mente, de suma importância este ponto, devo me referir brevemente à descrição
das condições da minha última experiência:

Como em condições naturais os ovos da solitária se desenvolvem na superfície
da terra, em virtude do ar disponível em abundância, e sendo umedecidos apenas
esporadicamente, de modo passageiro, pela chuva, procurei imitar essas condi-
ções na medida do possível, o que não foi o caso nas culturas precedentes.

Para esse fim, coloquei, no início de novembro, uma pequena quantidade de
fezes diarréicas, de uma criança infectada com solitárias, numa garrafa vazia de
200 cm3. Elas foram misturadas a uma pequena quantidade de água, de modo que a
totalidade do líquido – alguns cm3 – só cobrisse o fundo com uma fina camada. A
seguir, a garrafa foi deitada e rolada de maneira a espalhar o líquido em toda a sua
parede, ficando os ovos levemente umedecidos colados a ela em grande número. O
rolamento era repetido várias vezes por dia, durante um longo período – até a con-
tração completa dos vitelos – e procedia-se à mudança do ar na garrafa, a qual era
guardada à temperatura ambiente, à sombra, e constantemente abastecida com um
pouco de umidade, o que foi fácil uma vez que o líquido não mostrava tendência a
secar. A temperatura, de acordo com o verão local, era bastante elevada, o ar seco
durante algum tempo, e depois muito úmido por longo período. Na garrafa nunca se
desenvolveu um forte cheiro de apodrecimento, e, já após algumas semanas o pro-
cesso de deterioração parecia quase terminado. Daí por diante, o rolamento da
garrafa e a renovação do ar foram efetuados em períodos mais espaçados.

Hoje, passados menos de dois meses, todos os ovos apresentam um desenvolvi-
mento mais ou menos avançado (à exceção apenas daqueles que, através de certas
particularidades características, já são reconhecíveis como estéreis nas fezes fres-
cas). Nem um único ovo perdeu seu invólucro de albumina; ao contrário, ele está
tão nítido e precisamente delimitado, em todo lugar, como por ocasião da evacua-
ção, não mostrando, em parte alguma, tendência à decomposição, apesar de mais
da metade conter um embrião bem formado e no posicionamento característico.

Nos ovos moriformes (conforme denomino concisamente, por causa de sua for-
ma, aqueles ainda providos do invólucro externo), o embrião só demonstra pouco
movimento, o qual, em geral, não pode ser notado; e, para despertá-lo de sua
letargia, são necessárias ações mais fortes. Mas então, ele é capaz de executar
movimentos bastante intensos, e, segundo a forma fotografada por Leuckart, por
exemplo, mudar completamente de posição, de modo que as torções transcorrem
como numa casca de caracol. Somente após ações prévias bastante enérgicas,
foram observados vermes evacuados. Um desses ainda dava nítidos sinais de vida;
os outros provavelmente morreram nos diversos líquidos adicionados (por exem-
plo, soluções de soda cáustica ou amoníaco). Em muitos casos, o embrião ainda
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2 Aqui começa a segunda parte do trabalho, publicada com o mesmo título em Centralblatt für
Bakteriologie und Parasitenkunde, ano II, 1888, n.10, p. 297-9. [N.E.]

não apresenta uma incisão por formação de uma segunda cutícula; repetidas ve-
zes não foi possível detectar com nitidez um órgão perfurador, nem mesmo com o
aumento máximo. De modo geral, tais larvas eclodidas eram semelhantes às lar-
vas das imagens de Davaine, e talvez representem o primeiro estágio de vida. É
provável que, nesses casos, a saída se deva à provocação mecânica após o amo-
lecimento prévio das cascas, tendo ocorrido através de pequena abertura entre o
pólo e o equador, regra geral com a cabeça à frente, e uma vez com o final da
cauda. Ao mesmo tempo, consegui ver uma vez, através da casca vazia do ovo, a
expulsão da pele interna deste descolada e dobrada.

Algumas experiências mostraram que o invólucro externo acorcundado é muito
resistente e não é afetado de modo visível pelos sucos digestivos. Assim, 12 horas
após alimentar um camundongo, os ovos em amora ainda estavam presentes no
intestino delgado e no apêndice, tanto com bolas de vitelos quanto com embriões
(estes ainda vivos). (Leuckart observou algo semelhante nos ovos sem a casca em
amora.) Eu obtive o mesmo resultado ao colocar partes da cultura com suco gástrico
artificial numa garrafinha fechada, conservando-a por 20 horas à temperatura do
trato digestivo; embora essa solução de pepsina e ácido clorídrico digerisse carne
vigorosamente, ainda encontrei invólucros de ovos bem conservados, e até embri-
ões vivos. Finalmente, ingeri um saquinho de papel pergaminho, amarrado, do
tamanho do caroço de uma cereja, conforme se costuma usar em diálises, e este
saquinho foi novamente puxado para fora após 2 horas e meia, por meio de um fio
atado a ele. Os ovos (com casca em amora), ali anteriormente encerrados, esta-
vam intactos, e também não havia nenhum embrião eclodido.

Final 2

Soluções de Fel tauri inspissat., com ou sem acréscimo de pancreatina, agindo
de 3 a 4 horas (à temperatura do corpo) não deram outro resultado senão o de
causar a impressão de que a membrana ovular perdera algo de sua resistência.
Aliás, também não era de esperar uma modificação maior através da bile, do suco
pancreático e da secreção entérica, uma vez que os ovos estavam sujeitos a seus
efeitos antes mesmo de sua emigração passiva, sem que isso lhes acarretasse qual-
quer conseqüência além de um escurecimento definitivo do invólucro externo (por
causa dos pigmentos biliares).

Depois desses resultados, creio ser possível concluir que os ovos moriformes
resistem à digestão. (Também nos perguntamos, com justa razão, se a expressão
“invólucro de albumina” ainda convém, já que, de maneira alguma, o seu com-
portamento em relação aos sucos digestivos é análogo ao da albumina). Caso os
embriões se liberem, isto se deverá a uma ação independente, e, provavelmente
(nos ovos moriformes) não ocorrerá antes do intestino. Se, ao contrário, supusermos
que em ovos com casca fina e lisa os embriões ou sejam mortos no ovo, ou sejam
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eliminados já no estômago, ou irrompam e sejam mortos pelos sucos gástricos,
teremos então uma explicação plausível para os fracassos.

(Isto, contudo, pressupõe que o Ascaris lumbricoides se comporte de modo dife-
rente do Ascaris mystox, cujos embriões, segundo Leuckart, já se desenvolvem no
estômago; porém, quero alertar que este último também é encontrado com fre-
qüência em estado adulto no estômago do hospedeiro – de acordo com minhas
reiteradas observações –, enquanto o primeiro apenas é tolerado por esse órgão por
pouco tempo, causando indisposições consideráveis. Talvez os embriões do pri-
meiro apenas suportem a secreção do estômago quando entram gradualmente em
contato com ela através do invólucro moriforme, morrendo na falta deste, como
nas experiências de Leuckart. Decerto também se pode imaginar tal possibilidade
no caso dos ascarídeos humanos.)

Davaine, que (segundo se deduz de seus desenhos) provavelmente realizou
experiências com ovos moriformes, também é o único que encontrou embriões
eclodidos vivos, após a passagem pelo canal do intestino (no seu caso, o do rato).
Nas outras experiências, nas quais provavelmente sempre foram usados ovos sem
invólucro, ou os vermes não eclodiam (camundongos, cães jovens e doentes), ou
eram mortos ou digeridos (cães e provavelmente o homem). (Ver Leuckart, cit.)

Obtive outro resultado numa experiência com um cão adulto, de tamanho médio,
em cujo estômago introduzi ovos moriformes, em diferentes estágios de desenvol-
vimento, num saquinho de papel pergaminho. A evacuação demorou dois dias e,
finalmente, foi provocada com calomel. O exame só pôde ser efetuado após um
resfriamento de várias horas, e deu este resultado: o invólucro moriforme está todo
intacto. Alguns ovos contêm embriões nos primeiros estágios de desenvolvimento.
Dois ovos apresentam o embrião, meio eclodido, perto do pólo. Numa primeira
busca, foram encontrados quatro embriões livres, bem conservados, a ponta da
cabeça coniforme (o chamado dente perfurador), mas sem que uma duplicação da
cutícula possa ser comprovada. No aquecimento, os embriões mais ou menos
encurvados evidenciam alguns movimentos, os quais, no entanto, não podem ser
considerados, com segurança, como sinais de vida. Neste caso, não se pode duvi-
dar de que os embriões romperam espontaneamente todo o invólucro – talvez
previamente amolecido – do ovo; em parte também sobreviveram à eclosão – ao
menos por pouco tempo.

Ainda faltam outras experiências com ovos moriformes no próprio homem, as
quais espero poder relatar dentro em breve. Enquanto isso, seria interessante saber
se nas experiências de Grassi os ovos – todos ou parte deles – possuíam ainda o
chamado invólucro de albumina.

Não parece improvável que a perda do invólucro externo – graças à longa
maceração, e sob a influência de certos fermentos – seja o motivo do fracasso das
experiências anteriores com o homem. O desenvolvimento rápido e a persistência
da camada gibosa podem ser vistos como a condição mais vantajosa ou normal;
porém, como a casca externa não é necessária para o desenvolvimento ao ar livre,
conforme mostra a experiência, sua importância só poderia ter valor no interior do
tubo gastrintestinal. Caso contrário, ela não passaria de um órgão bastante supér-
fluo, suposição que, sem professarmos a teleologia, temos de considerar pouco
compatível com a experiência das Ciências Naturais. Para rompê-la, é provável
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que o embrião vivo deva primeiro atingir determinado estágio de desenvolvimento
ainda no ovo.

Talvez possamos concluir, ainda, que a cultura sem constante imersão, mas
com umidade suficiente, não só é tão ou mais vantajosa do que o método original,
conforme Leuckart verificou com sua pequena câmara de orvalho, mas que ela –
juntamente com uma ventilação suficiente – imita as condições naturais e fornece
material adequado para a transmissão.

Maiores investigações sobre o assunto estão em andamento.

São Paulo, 7 de janeiro de 1888.
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