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dystrophia symples ou perturba@0 do balanco de Finskelstein, dyspepsia albu- 
minosa de Combe), a dystrophia farinacea (Mehlnaehrschaden de Czerny-Keller), 
a doenca de Barlow e as anemias alimentares; ao 40 sub-grupo, emfim, destina a 
dyspepsia e a intoxicapão, prefereindo deixar aqui mesmo este typo clinico, si 
bem que reconheca poder estar elle tambem incluido no grupo das perturbacóes 
ex infectione, como querem Czerny e Keller. No grupo das dystrophias ex 
constitutione dispóe as principaes: diathese exsudativa, d. neuropathica e d. 
espasmophilica. No grupo das desordens infecciosas distingue as parentericas e 
as entericas, asignalando entre estas as enterites, as colites, as dysenterias. A 
critica que poder6 ser feita de náo ficar a superalimenta@o incluida ao lado da 
subalimentacáo como typo clinico, pondera o auetor que o quadro da subali- 
menta@0 tem caracteristicas proprias, 0 que não acontece com a superalimenta- 
mentacáo, a qual se apresenta sob modalidades diversas. A decomposicáo de 
Finkelstein, ou atrophia de Langstein, ou athrepsia de Parrot constitue o termino 
possivel de qualquer das dystrophias, si náo acudidas em tempo opportuno. 
Gonzaga pretende que o seu eschema seja conciliador, entendendo que com um 
pouco de boa vontade poder& ser admittido sem violencia ás convic@es de cada 
especialista, seja qual fôr a escola a que se filie, e o plan tem sido adoptado 
officialmente no ensino da cathedra de Pediatria Medica da Faculdade do Rio. 

Nova Especie de Esporotrichado Brasileiro 

De urna menina de 12 annos de idade, residente no Rio Grande do Su1 (St. 
Antonio da Patrulha), portadora de vegetacóes duras e crostosas localisadas no 
nariz e ladeadas por dois abcessos miliares, Pereira Filho 3 isolou urna nova especie 
de’esporotrichado. Evidentemente, não se trata de urna esporotrichose de forma 
fungosa produzida pelo Sporotrichum beurmanni, o mais commum dos esporo- 
trichados, visto que a temperatura optima do cogumelo isolado 6 de 37” C., 
contrariamente ao que se observa na especie cosmopolita. Além disso náo 
conseguiou-se verificar o matiz pardo-chocolate familiar aos esporotrichos de 
Beurmann e Jeanselme. Excluou-se tambem o esporotricho de Schenk por que 
o cogumelo isolado náo apresentou filamentos mycelianos ondulosos e reunidos 
em coremio. A ausencia de filamentos moniliformes e de c6r negra nas culturas 
náo permitte identifical-o & especie de Gougerot. Náo se trata ainda do Sporotri- 
chum asteroides de Splendore, que se reconhece facilmente pela disposi@o estrellada 
dos espóros fusiformes na extremidade dos filamentos. Trata-se aparentemente 
de urna nova especie de esporotrichado, que o auctor propone denominar Sporo- 

trichum fonsecai, em homenagem ao eminente mycologo Prof. Olympio de 
Fonseca, filho. Descreveu-se na Allemanha ha pouco tempo o Sporotrichum 
epidermidis, cuja accáo pathogenica parece-se approximar-se da nova especie 
aqui referida, ambos sendo responsaveis por lesoes muito superficiaes. 

Os Levemente Infestados nas Campanhas Sanitarias contra a AncyIostomose I 

Do estudo da literatura e de seis observacóes, Pessoa 4 deduz: No estado 
actual dos nossos conhecimentos, náo estA provado que os “levemente infestados” 
com ancylostomose sejam sem importancia para a saude publica. 0 criterio de 
“levemente infestado” varia enormemente, devido B chamada resistencia 
individual, e, principalmente quando da presen$a de factores anemiantes, taes 
como alcoolismo frequentemente, apresentam urna symptomatologia em desac- 
tordo com o numero de vermes albergados. Mesmo em individuos mental e 
physicamente normaes, um pequeno numero de vermes modifica a formula 
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