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Cima da Serra, Caxias e Triumpho. Note-se que, de accôrdo com disposi@cs 
regulamentares desse servico, os animaes com tuberculose generalizada soffrem 
destruicão total em autoclave, assim como orgãos lesados, succedendo o mesmo 
ás carcassas e visceras atacadas pelas outras molestias transmissiveis ao homem 
ou nocivas á sua saude. É incrivel o que se passa nos pequenos estabelecimentos 
que produzem embutidos, presuntos, etc., para consumo dos municipios e com- 
mercio intermunicipal. Ha dessas pequenas fabricas que sao antros nausea- 
bundos. fi preciso condemnal-as. Mesmo por lei essas casas nao sao registadas 
no ServiGo de Industria Pastoril, porque nao exportam. Sobre ellas dcve incidir 
os matadouros que abatcm para o consumo das nossas populacões. A cysti- 
cercose 6 muito frequente nos parcos e pouco commum nos bovinos. A gente 
brasileira 6, maximé em certas zonas, bastante infestada pela Taenia solium. 

Casos de cysticercose humana sáo felizmente excepcáo: nao conhece-se um 
unico na litteratura regional. Com as suas modalidades clinicas no manifestar-se 
no homem, a carbunculose exhibe surprezas e desastres. 0 auctor constatou 
a echinococcose suina em cerca de 50 por cento de animaes abatidos. Inutili- 
sam-se as visceras lesadas. Quanto 6 trichina, quasi se pode affirmar que nao 
existe nos parcos do Brasil, tendo sido, náo obstante, encontrada na Argentina. 
Junto 4 urna fabrica de conservas, em Montenegro, o ServiGo de Industria Pas- 
toril mantem um bom trichinoscopio de projeccáo sem ainda ter sido encon- 
trada a trichina. Parece náo ter-se a lamentar a existencia de trichinose neste 
Estado, a mesmo no Brasil; a nao ser que clinicamente tenham passado des- 
percebidos casos de infesta@0 humana. 

Larvas de Nematoide num Exsudato Pleural Sero-Hemorragico 

Examinando ao microscopio, depois de centrifugacao, o exsudato pleural sero- 
hemorragico de um paciente, Fróes 8 foi surprehendido com a presenta de urna 
larva de nematoide que se movia activamente. Em nova por@0 do material, 
centrifugada em tubo differente, novamente encontrou larvas, desprovidas com- 
pletamente de bainha, muito activas a principio e movimentando-se em seguida 
com menor intensidadc para morrerem finalmente, em diversas attitudes. Náo 
se podia admittir a idéa de contaminacáo. Dois dias depois, tendo fallecido o 
doente, o auctor pediu a autopsia, verificando existir ainda cerca de 1,700 c. c. de 
liquido na pleura do lado direito e centrifugando esse exsudato mais urna vez 
verificou-se a presenta de larvas, ainda vivas, semelhantes em tamanho e fórma 
as anteriores encontradas. Encontrou tambem larvas vivas no sanguc dos 
pulmões e no liquido de um pequeno derrame pericardico. Náo encontrou um 
s6 verme adulto no tubo intestinal examinado meticulosamente desde o duodenum 
atE o recto, mas nas fezes colhidas habia enorme quantidade de embryões de nc- 
matoides, em cultura pura. 0 estudo comparativo cuidadoso dou nos, a convic- 
cao de que as larvas encont,radas eram larvas rhabditoidcs do Strongyloides 
intestina& (ve1 stercoralis). Rcgista-se assim a presenta, provavelmentc in- 
edita até entáo, de larvas de anguillula no liquido de exsudacáo pleural, retirado 
em vida por paracentese t.horacica, e no liquido pericardico encontrado B nccros- 
copia. 

A Ulcera Phagedenica Tropical 

0 fim principal da communica@o de Souza Pinto 4 é chamar a attencáo para as 
epidemias de ulcera tropical que, em determinadas regiões do Brasil, assumem, 
a vezes, caractcr de grande flagello das populacóes ruraes. 0 seu agente etio- 
logico tido classicament,e como urna associa@o de dois microorganismos (Tre- 
ponema vincenti e bacillo fusiforme) náo parece, ent,retanto definitivamente 
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