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    287 HELMINTOLOGIA

Ultimamente também efetuei no homem a experiência de fazer passar os ovos
ainda providos do invólucro externo, acorcundado, pelo canal do intestino de um
voluntário adulto e sadio. Os ovos foram novamente colocados e amarrados num
saquinho de papel pergaminho, cuja evacuação teve lugar 12 horas após a ingestão.
O mesmo foi, então, lavado em água quente e aberto com cuidado, e o conteúdo
espalhado sobre uma lâmina de vidro aquecida. Foram encontrados vários em-
briões eclodidos, os quais apresentavam movimentos animados, ondulados, e que,
por vezes, também se encurvavam em formas espiraladas; apesar do esfriamento
paulatino, essa encenação pôde ser acompanhada durante algum tempo. Os ovos
moriformes1 vazios apresentavam as aberturas de irrupção em lugares diversos.
Poucos ovos ainda continham embriões nitidamente vivos; outros órgãos, um va-
riado número de esferas sulcadas, enquanto o chamado invólucro de albumina
ainda estava intacto em todo lugar.

Uma segunda experiência análoga, na qual, no entanto, a passagem levou 20
horas, forneceu mais embriões eclodidos. Porém, ainda não foi possível desta vez
observar um desenvolvimento ulterior por conservação do saquinho à temperatura
do corpo, já que os embriões morreram, provavelmente em conseqüência de pu-
trefação muito forte. (A formação da cabeça de todos os vermezinhos livres era a
de um cone truncado, o que corresponde à descrição feita por Leuckart da cutícula
externa – a qual, segundo ele, apresenta um cume espessado de quitina –, e não
ao chamado dente de perfuração na segunda cutícula. Estes últimos detalhes
não puderam ser identificados com clareza.)

Após ter demonstrado que também no tubo gastrintestinal humano embriões
vivos podem eclodir dos ovos moriformes, ainda falta a prova de que continuam a
se desenvolver ali mesmo. Tentarei fornecer também essa prova em breve.
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* Trabalho concluído em São Paulo em 12 de janeiro de 1888 e publicado naquele mesmo ano com o
título “Nachtrag zu menier lezten Mitteilung über die Invasion von Taenia elliptica und Ascaris”, em
Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, ano II, v.3, n.10, p. 299-300. [N.E.]
1 Moriforme: em forma de amora. [N.T.]
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